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Prefață 

Recent Republica Moldova a aderat la Comunitatea Energetică (CE) prin semnarea 
Tratatului CE, ratificat de Parlamentul de la Chișinău in luna decembrie 2009. Fiind 
parte a CE, Moldova are obligația să preia întreaga legislație comunitară în domeniul 
energiei, pentru a fi transpusă în legislația națională și implementată în viaţă. In acest 
context prevederile tuturor actelor legislative ale Uniunii Europene (UE), aferente do-
meniului energiei, inclusiv energeticii clădirilor, sunt obligatorii și pentru Moldova. 

Clădirile în Uniunea Europeană sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consu-
mul de energie și respectiv pentru 30% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră; o 
situaţie și mai pronunțată avem în Republica Moldova, unde consumul de energie in 
clădiri reprezintă cca 52-54% din consumul final. 

Pentru abordarea aceste probleme, la nivel comunitar a a fost adoptat un şir de noi ac-
te normative în domeniul energeticii clădirilor precum sunt:[1-4] 

  Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanţa energetică a clădirilor; 

 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

  Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de 
completare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor 
prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, 
din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energe-
tică a clădirilor si a elementelor acestora; 

  Documentul Comisiei Europene 2012/C 115/01 - Orientări privind Regulamentul 
delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Di-
rectivei 2010/31/UE și altele. 

 

Pornind de la faptul că politica în domeniul energiei reprezintă o prioritate atât la nivel 
comunitar, cât si la nivel naţional, iar sectorul clădirilor este considerat unul din princi-
palii consumatori de energie, precum și de emisii a gazelor cu efect de seră (GES) - se 
cere intensificarea eforturilor de creștere a eficienţei energetice, cu beneficii în ceea ce 
privește creșterea economică, securitatea energetică și crearea de locuri de muncă. 
Prin Directiva 2010/31/UE la nivel comunitar au fost introduse obiective stricte pentru 
reducerea consumurilor energetice şi a emisiilor de GES, astfel aducând clădirile 
aproape de autonomia energetică. 

In contextul celor menţionate, este necesară dezvoltarea de mai departe a cadrului 
naţional de reglementare în domeniul promovării performanţei energetice a clădirilor. 

Prezentul studiu prezintă soluțiile tehnice aplicabile pentru termo- și hifroizolarea anve-
lopei clădirii, precum și modalitatea de calcul a costului global aferent clădirii in con-
formitate cu standardul european EN 15450:2014 și cerinţele Regulamentului delegat 
(UE) nr. 244/2012. In anexa lucrării este realizată o trecere în revistă a produselor de 
termoizolare a clădirilor, disponibile pe piața locală și cea regională, cu indicarea prin-
cipalelor caracteristici tehnice și de cost. 
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1 Soluţii pentru termo- şi hidroizolarea anvelopei clădirii 

1.1 Soluţii pentru termoizolarea anvelopei clădirii (partea opacă)  

1.1.1 Calea către clădiri cu consum de energie aproape zero și provocările  

Directiva Uniunii Europene privind Performanța Energetică a Clădirilor (PEC) [1] lan-
sează conceptul de „clădiri cu consum de energie aproape zero (nZEB)”. Clădirea 
nZEB este caracterizată de un consum redus de energie, provenită din surse tradițio-
nale şi utilizează energie din surse regenerabile într-o proporţie stabilită prin procedura 
de definire a cerinţelor minime de performanță, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 
ale Directivei PEC. 

Directiva PEC prevede ca în Uniunea Europeană „... până la 31 decembrie 2020, toate 
clădirile noi vor fi clădiri de tip nZEB; și după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate 
și deținute de autoritățile publice vor fi clădiri de tip nZEB”. 

Recunoscând diversitatea tradițiilor în domeniul construcţiilor, a condiţiilor climatice și a 
metodologiilor diferite de abordare a problemei eficientizării energetice a clădirilor, di-
rectiva PEC nu stabilește o metodologie uniformă de implementare a acestui tip de 
clădiri (nZEB), lăsând ca fiecare stat în parte să-şi elaboreze propria definiţie pentru 
clădirile de tip nZEB – lucru ce urmează a fi realizat și de Republica Moldova. 

Totodată, Directiva cere să fie elaborate planuri naţionale specifice pentru implementa-
rea clădirilor cu consum de energie aproape zero, planuri care trebuie să ţină seama 
de condiţiile naţionale, regionale şi locale. Prin aceste planuri se prevede transpunerea 
conceptului de clădiri nZEB în măsuri şi definiţii practice şi aplicabile, în vederea 
creşterii numărului de clădiri cu consum de energie aproape zero.  

In scopul transpunerii directivei PEC, in vara anului 2014 in Republica Moldova a fost 
adoptată Legea RM nr. 128/2014 privind performanţa energetică a clădirilor [5], care la 
rândul său, prevede că –…după 30 iunie 2019, clădirile publice noi trebuie să fie clădiri 
ale căror consum de energie este aproape egal cu zero, iar după 30 iunie 2021 - toate 
clădirile noi trebuie să fie clădiri de tip nZEB. 

De menționat că performanța energetică ridicată, cerută pentru o clădire de tip nZEB, 
presupune o combinație a necesarului de energie foarte scăzut sau aproape egal cu 
zero, cu furnizarea de energie din surse regenerabile, alocate în clădire sau în apropie-
rea ei. 

Legea nr. 128/2014, mai cere: 

  Definiţia detaliată a clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu 
zero, care va reflecta condiţiile locale şi care va cuprinde un indicator numeric al 
consumului de energie primară, exprimat în kilowaţi-oră pe an, pe metru pătrat; 

  Obiective intermediare privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor 
noi;  

  Obiective privind transformarea clădirilor existente în clădiri nZEB; 

  Măsuri şi instrumente financiare şi de altă natură necesare pentru promovarea 
clădirilor de tip nZEB, inclusiv detalii privind cerinţele referitoare la utilizarea 
energiei din surse regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente supuse re-
novării majore. 

 

Trecerea la clădiri de tip nZEB și calea către o autonomie energetică a clădirilor -  
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par a fi o mare provocare pentru Republica Moldova. Oricum, procesul este pornit. Re-
cent cele două instituții responsabile de sectorul clădirilor și energética acestora – Mi-
nisterul dezvoltării regionale și construcțiilor și Agenția pentru eficiență energetică – au 
elaborat o Foaie de parcurs pentru implementarea in Republica Moldova a Directivei 
europene privind performanța energetică a clădirilor. 

Programul naţional de atingere a ţintelor de eficientizare energetică a clădirilor trebuie 
să se concentreaze pe reabilitarea şi modernizarea clădirilor existente. Soluţiile tehnice 
adoptate vor trebui, în marja de adaptare în timp de maxim 15 %, să satisfacă cerinţele 
minime din punct de vedere al costurilor, ce urmează a fi strabilite în concordanţă cu 
prevederile Regulamentului delegat al UE nr. 244 / 2012 [3];  

Planul naţional de promovare a clădirilor de tip nZEB va trebui să includă pe lângă so-
luții tehnice: 

  Pregătirea profesioniştilor din domeniile construcţii, arhitectură şi energie (studii 
universitare şi post-universitare, cu începere din anul 2017); 

  Actualizarea sistemului naţional de reglementări tehnice prin adoptarea unei me-
todologii de calcul a performanţei energetice a clădirilor, adecvată proceselor 
proprii clădirilor de tip NZEB şi a unui nou sistem de referenţiale energetice, atât 
în ceea ce priveşte energia utilizată la consumatorul final, cât şi în ceea ce pri-
veşte energia primară. 

 

Pentru a oferi clădiri care pot fi exploatate cu consum net de energie primară aproape 
egal cu zero, trebuie schimbat radical modul în care se proiectează, se construiesc, se 
întrețin și se exploatează clădirile. Realizarea obiectivelor de consum de energie 
aproape egal cu zero va necesita investiții suplimentare majore atât în clădirile din sec-
torul public și cât și în cele din sectorul privat. 

Eforturile financiare adiţionale implicate de trecerea la construirea unor clădiri de tip 
nZEB sunt realizabile dacă se pun în practică măsuri politice adecvate.  

Prin îmbunătăţirea izolării termice a clădirilor noi şi prin creşterea contribuţiei utilizării 
surselor regenerabile la consumul de energie al clădirii, implementarea clădirilor nZEB 
în Republica Moldova poate genera beneficii macro-economice şi sociale. Există mai 
multe beneficii atât pentru societate cît şi pentru mediul de afaceri. Cu toate acestea, 
este necesară o acţiune bine coordonată pentru asigurarea unei transformări eficiente 
economic şi durabile a pieţei materialelor și produselor pentru construcții.  

1.1.2 Soluții de bază pentru termoizolarea pereților exterior 

Scopurile izolării termice a anvelopei clădirilor includ [6].  

  Asigurarea unei ambianţe interioare termice corespunzătoare în încăperi;  

  Eliminarea riscului de condensare a vaporilor de apă din aer pe suprafaţa interi-
oară a elementelor de construcţie;  

  Evitarea acumulării de apă în structura elementelor de construcţie ca urmare a 
condensării vaporilor de apă;  

  Reducerea consumurilor de energie în proces de exploatare.  

 

Reabilitarea termică a anvelopelor clădirilor publice are ca scop reducerea consumului 
de resurse energetice pentru alimentarea cu căldură și frig a clădirii. Soluțiile cadru 
prezentate au caracter general, iar în cazul proiectelor de execuție aceste soluții trebu-
ie să fie adaptate la situațiile concrete. La elaborarea detaliilor de execuție trebuie să 
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fie respectate un șir de condiții și cerințe. termotehnice, cerințe de rezistență mecanică 
și stabilitate, securitate la incendiu, igienice și de mediu înconjurător, proitecție împotri-
va zgomotului, siguranță în exploatare, economie de energie și de materiale, utilizarea 
durabilă a resurselor naturale.  

Izolarea termică la exterior prezintă un șir de avantaje importante, deci se recomandă 
ori de câte ori este posibil, ca amplasarea stratului termoizolant suplimentar să se facă 
la exterior. 

Alcătuirea pereților exteriori reabilitați, cu stratul termoizolant dispus la exterior (fig.1.1), 
poate fi: 

  Cu structura compactă; 

  Cu structura ventilată. 

 

Din punct de vedere a comportării termohnice, pereţii exteriori cu alcătuire compactă 
pot fi clasificaţi în:  

  Pereţi cu inerţie termică mare;  

  Pereţi cu inerţie termică medie;  

  Pereţi cu inerţie termică mică.  

 

Clasa de inerţie termică a unei clădiri sau părţi de clădire se stabileşte în conformitate 
cu tab.1.1, în funcţie de valoarea raportului. 

 
j j d

j

m A / A
 

 
 


  

 

în care: 

 mj - masa unitară a fiecărui element de construcţie component j, care intervine în 
inerţia termică a acestuia, în kg/m2; 

 Aj - aria utilă a fiecărui element de construcţie j, determinată pe baza dimensiuni-
lor interioare a acestuia, în m2; 

 Ad - aria desfăşurată a clădirii sau părţii de clădire analizate, în m2.  

 

Particularitățile de calculare a masei unitare a fiecărui element de construcție sunt pre-
zentate în [7]. 

Soluţia de îmbunătăţire a protecţiei termice a pereţilor exteriori pe baza unei structuri 
compacte se realizează cu sisteme compozite de izolare termică - termosistem (Exter-
nal Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) – Sisteme compozite de izolare 
termică la exterior). Elementele componente sunt. adeziv, material termoizolant, dibluri, 
masa de şpaclu pentru armare, plasa din fibre de sticlă, accesorii (profile de colţ, profile 
de soclu, profile pentru rosturi etc.), tencuială decorativă (acrilică, siliconică, silicatică). 
Este deosebit de important să se utilizeze componentele unui singur sistem, pentru a 
avea garanţia că acestea sunt compatibile. 

 

 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public (ghid) 5 

Tabelul 1-1: Clasa de inerţie termică [7] 

Raportul din relația 2.1., kg/m2 Inerţia termică 

până la 149 mică 

de la 150 la 399 medie 

400 şi mai mult mare 

 

Figura 1-1: Termosistemul compact [8] 

 

 

 1 Perete exterior, inclusiv eventuale tencuieli; 

 2 Strat termoizolant eficient (plăci polistiren expandat lipit și tencuit, plăci din vată cu Montanți de lemn 
în grosimea termoizolației, etc.); 

 3 Strat de protecție a termoizolației, din mortar mineral aditivat, armat cu fibră de sticlă; 

 4 Componenta de finisaj exterior – tencuială decorativă (strop, etc.); 

 5 Strat protecție antivînt; 

 6 Strat de aer ventilat; 

 7 Placaje cu rosturi închise. 

 

Particularitățile de efectuare a lucrărilor și aspectele de realizare a termosistemului 
compact sunt prezentate în standardele naționale CP E.04.02-2003 [9], CP E.04.04-
2005 [10], SM SR EN 13499.2011 [11], SM SR EN 13500.2011 [12]. 

Alcătuirea de principiu a unui perete exterior compact cu inerţie termică medie sau ma-
re puțin se deosebește față de cea a unui perete exterior compact cu inerţie mică, par-
ticularitățile fiind descrise în [6]. 

 

Stratul termoizolant trebuie fixat de stratul suport, după caz - 

 Prin fixare mecanică; şi/sau  

 Prin lipire;  

 Prin intermediul unui schelet suplimentar de rezistenţă (din lemn, profile metalice 
cu pereţi subţiri etc.).  
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Dimensionarea pieselor de fixare ale stratului termoizolant şi a stratului de protecţie a 
acestuia, de stratul suport, se va face ţinând seama de sarcinile gravitaţionale, de 
acţiunea mediului ambiant (vânt, temperatura) şi de încărcările excepţionale.  

La pereţii exteriori compacţi, cu inerţie termică medie sau mare, se recomandă ca stra-
tul de protecţie a termoizolaţiei şi finisajului exterior să fie permeabil la vapori [6]. 

Sistemele ETICS trebuie trebuie proiectate şi aplicate astfel încât să satisfacă cerinţele 
de izolare termică, cele pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, precum şi cele pentru 
securitate la incendiu.  

Înainte de aplicarea sistemului de termoizolaţie trebuie de verificat suportul, având în 
vedere planeitatea, curăţenia, zgârierea, umezirea, smulgerea.  

Termosistemul compact prezintă avantajul unei greutăţi reduse şi a unei comportări 
bune la difuzia vaporilor de apă şi faţă de pericolul de fisurare.  

În soluţia de îmbunătăţire a protecţiei termice a pereţilor exteriori pe baza unei structuri 
ventilate (fig. 1.1) între stratul termoizolant şi stratul de protecţie se realizează un strat 
de aer ventilat, având o grosime de cel puţin 4 cm [8, 13], care are rolul de a elimina 
vaporii de apă. 

Structurile ventilate sunt mai scumpe în comparație cu structuri compacte, deaceea în 
condițiile Republicii Moldova se realizează rar, mai ales la clădiri publice, deși prezintă 
avantaje din punct de vedere al comportării termotehnice. 

Figura 1-2: Imaginile fațadelor ventilate [14-16] 

   

 

Stratul termoizolant se montează pe pereţii exteriori existenţi, prin intermediul unor 
elemente de caroiaj (şipci de lemn sau profile metalice inoxidabile, ancorate mecanic 
cu piese din oţel inoxidabil). Stratul termoizolant trebuie să fie protejat pe suprafaţa 
adiacentă stratului de aer, cu un strat de protecţie antivânt, permeabil la vaporii de apă, 
eventual caşerat în procesul de confecţionare a plăcilor termoizolante. Pe faţa caldă a 
termoizolaţiei poate fi prevăzută o barieră contra vaporilor de apă, în cazul în care 
aceasta rezultă necesară din calcule.  

Stratul de protecţie şi finisaj poate fi realizat din plăci subţiri alcătuite din beton armat 
cu fibre de sticlă, din foi (plane, ondulate sau cutate) realizate din tablă inoxidabilă, 
aluminiu – ranforsate cu poliuretan, elemente ceramice sau mase plastice rezistente la 
acţiunea radiaţiilor ultraviolete, ş.a. Stratul de protecţie este menţinut în poziţie şi fixat 
de stratul suport sau de caroiaj, prin intermediul unor piese metalice speciale, inoxida-
bile.  
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Pentru asigurarea unei bune circulaţii a aerului în spaţiul dintre stratul termoizolant şi 
stratul de protecţie trebuie să se realizeze orificiile de acces (la nivelul soclului) şi de 
evacuare a aerului (la nivelul aticului, cornişei sau streaşinii).  

1.1.3 Soluții de bază pentru termoizolarea planșeelor de terasă 

În funcţie de gradul de deteriorare a straturilor existente ale planșeului peste ultimul ni-
vel, se poate alege una din următoarele soluţii de principiu [8, 9]. 

 Îndepărtarea tuturor straturilor existente până la faţa superioară a planşeului de 
beton armat şi refacerea lor completă (fig. 1.3);  

 Soluţia se recomandă în cazul stării insuficiente a tuturor straturilor și a materiale-
lor; 

 Îndepărtarea tuturor straturilor existente şi refacerea acestora cu înlocuirea stra-
tului termoizolant existent cu un nou strat termoizolant, corespunzător cerințelor 
noi (Anexa A1. A1.1). 

 

Soluţia se recomandă când starea ori particularitățile termofizice ale stratului termoizo-
lant existent nu corespund cerințelor actuale; 

Îndepărtarea straturilor existente 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, 
precum şi a tuturor celorlalte straturi, inclusiv a straturilor hidroizolante (Anexa A1. 
A1.2, A1.3); 

Soluţia se recomandă când starea termoizolaţiei existente este bună, însă hidroizolaţia 
trebuie să fie refăcută.  

Dacă stratul termoizolant existent este dispus într-o alcătuire ventilată, este necesar a 
se analiza oportunitatea păstrării dispozitivelor care asigură accesul şi evacuarea aeru-
lui [3. Anexele T0.3a, T0.3b].  

 Terasa “ranversată”. menţinerea tuturor straturilor existente, inclusiv a straturilor 
hidroizolante dacă se constată că acestea sunt corespunzătoare. Soluţia presu-
pune îndepărtarea doar a straturilor de protecţie a hidroizolaţiei, executarea unor 
eventuale reparaţii locale ale hidroizolaţiei cu dispunerea eventuală a unui strat 
hidroizolant suplimentar şi montarea unui strat termoizolant protejat corespunză-
tor peste hidroizolaţie (Anexa A1. A1.2, A1.3).  

 

Se pot utiliza plăci din polistiren extrudat, din polistiren expandat cu o rezistenţă la 
compresiune minimă de 150 kPa, spuma rigidă de poliuretan (ultima cu condiţia preve-
derii unui strat de protecţie la razele UV corespunzător). La terasele ranversate se vor 
utiliza exclusiv plăci rigide din produse cu absorbţie neglijabilă de apă. Această soluţie 
are sensibilitate la acţiuni mecanice (lovituri, acţiuni ale păsărilor).  

Nu se recomandă mărirea gradului de protecţie termică a planşeului de terasă prinam-
plasarea unui strat termoizolant la nivelul ultimului tavan încălzit, din considerente de 
comportare higrotermică defavorabilă (difuzia vaporilor de apă, ş.a.). Reabilitarea hi-
grotermică a teraselor se va realiza, de regulă, cu o structură compactă. 

Se pot folosi şi terase cu structura ventilată, cu canale de difuzie în termoizolaţie, în 
anumite condiţii şi anume în situaţia în care straturile existente care se păstrează au 
umiditate ridicată sau atunci când stratul termoizolant este sensibil la umezire (ex. vată 
minerală), (fig. 1.3, A1.A1.1, precum și Anexele T0.3a şi T0.3b din [8]).  
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Straturile termoizolante noi se vor realiza din materiale termoizolante cu permeabilitate 
mică la vapori şi la umiditate, sub forma unor plăci rigide.  

Figura 1-3: Soluția cu îndepărtarea tuturor straturilor (reabilitarea termică a teraselor fără pante) 
[8] 

 

 

 1 – placă din beton armat cu strat de egalizare implicit; 

 2 – barieră contra vaporilor (cu strat de difuzie după caz); 

 3 – strat termoizolant; 

 4 – strat de protecție tehnologică; 

 5 - șapă din mortar (armată după caz); 

 6 – strat de difuzie-decompresiune-compensare; 

 7 – membrane hidroizolante; 

 8 – strat de protecție a hidroizolației, din dale de beton pe strat de nisip; 

 9 – strat de protecție a hidroizolației, din pietriș spălat; 

 10 – rețea de canale legate cu atmosferă (în termoizolație pentru umiditate peste 75 %, cu condiția 
prevederii de barieră contra vaporilor și a stratului difuzie). 

 

1.1.4 Soluții de bază pentru termoizolarea planșeelor de pod 

Îmbunătăţirea protecţiei termice la planşeele de sub podurile neîncălzite constituie o 
măsură foarte eficientă care poate fi aplicată la clădirile existente.  

Depunerea stratului termoizolant suplimentar se prevede peste ultimul planşeu în una 
din următoarele soluţii de principiu [8, 9].  

 Menţinerea stratului termoizolant existent, inclusiv a şapei de protecţie, repararea 
şi eventuala ei consolidare, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient 
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suplimentar, protejat corespunzător. Această soluţie este indicată când stratul 
termoizolant existent este în stare bună şi când înălţimea liberă a spaţiului podu-
lui poate fi micşorată (fig. 1.4, II). Soluţia nu se recomandă în situaţiile în care du-
rabilitatea şi rigiditatea stratului termoizolant existent sunt necorespunzătoare şi 
în cazul în care el poate influenţa negativ comportarea noului strat termoizolant 
pe durata de exploatare;  

 Îndepărtarea stratului termoizolant existent, executarea unei bariere contra vapo-
rilor de apă pe faţa superioară a planşeului existent şi montarea unui nou strat 
termoizolant, de calitate şi grosime corespunzătoare noilor cerinţe  
(fig.1.4. I).  

 

În ce priveşte alcătuirea stratului de protecţie, cele două soluţii de principiu menţionate 
pot fi executate în următoarele trei variante: 

 Cu o şapă de protecţie din mortar de ciment, de 2-4 cm grosime, nearmată în ca-
zul folosirii unor plăci termoizolante rigide sau foarte rigide şi armată în cazul uti-
lizării unor plăci semirigide (fig. 1.4, 1);  

 Fără şapă, eventual cu o folie de protecţie, în condiţiile în care stratul termoizo-
lant este rigid sau foarte rigid, iar circulaţia în pod este accidentală; se pot preve-
dea podine din lemn (fig. 1.4, 2); 

 Cu un strat de umplutură în vrac (granulit, zgură, nisip, etc) în grosime de 4...8 
cm, în special în situaţiile în care acest material este recuperat din stratul de um-
plutură existent, fie prin îndepărtarea totală a acestui strat, fie prin micşorarea co-
respunzătoare a grosimii acestuia (A2. A2.1);  

 Cu o duşumea din scânduri din lemn, de 2,5 cm grosime, montate decalat sau 
distanţat şi rezemate pe cusaci din lemn; această variantă se poate adopta în ca-
zul utilizării unor materiale termoizolante elastice sau foarte elastice, de tipul sal-
telelor (din vată minerală de sticlă sau bazaltică, ş.a) (A2. A2.1).  

 

Pe lângă straturile menţionate, în alcătuirea noilor variante mai pot intra:  

 Un strat de egalizare din mortar de ciment în grosime de cca 2 cm, amplasat sub 
bariera contra vaporilor în cazul stării insuficiente a suprafeţii suport;  

 Barieră contra vaporilor, în caz de necesitate;  

 Un strat de protecţie tehnologică, cu rolul de a împiedica pătrunderea apei din 
mortar în stratul termoizolant; stratul de protecţie tehnologică se realizează dintr-
o folie cu caracteristici hidroizolante, dar permeabilă la vapori, astfel încât să 
permită migrarea vaporilor de apă în spaţiul ventilat al podului;  

 Un strat de protecţie antipraf (barieră antivânt), care are menirea să împiedice 
pătrunderea prafului din saltelele termoizolante în spaţiul podului, sub acţiunea 
curenţilor de aer. 

 

Amplasarea stratului termoizolant orizontal la tavanul planşeului de pod este posibilă, 
dar mai puţin eficientă, cu excepţia cazului corectării punților termice, dacă stratul ter-
moizolant vertical se aplică pe faţa interioară a pereţilor exteriori. În acest caz soluție 
reprezintă continuitatea stratului termoizolant în zona de intersecţie a planşeului de pod 
cu pereţii exteriori.  

Acoperişurile cu pod în comparaţie cu acoperişurile plane tip terasă au o serie de avan-
taje din punct de vedere higrotermic, ceea ce este condiţionat de o bună ventilare a în-
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tregului spaţiu cuprins între elementele de construcţie perimetrale ale podului neîncălzit 
(fig. 1.5).  

Executarea unui acoperiş cu pante reduse elimină problemele legate de posibile dete-
riorări ale straturilor hidroizolante întâlnite în cazul acoperişului terasă. La proiectarea 
acestui tip de acoperiş trebuie acordată o atenţie deosebită problemei ventilării spaţiu-
lui nou creat şi scurgerii apelor pluviale. 

Figura 1-4: Soluții de principiu pentru reabilitarea termică a planșeelor de pod [8] 

 

 1 – placă din beton armat; 

 2 – barieră contra vaporilor (eventual); 

 3 – strat termoizolant eficient (=0,06 W/(mK)) din plăci rigide sau semirigide; 

 4 – strat de protecție tehnologică, din folie permeabilă la vapori; 

 5 – strat de protecție dintr-o șapă din mortar de ciment de 2-4 cm grosime (armată după caz); 

 6 – umplutură termoizolantă stabilizată (granulit, zgură, moloz etc.); 

 7 - șapă. 
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Figura 1-5: Acoperiș cu panta redusă cu spațiu de ventilare [8] 

 

 

 1 – placă beton armat;  

 2 - șapă de egalizare;  

 3 – barieră contra vaporilor (eventual); 

 4 – strat termoizolant;  

 5 – finisaj uscat cu rosturi de ventilație;  

  6 – perete zidărie; 

 7 – căpriori;  

 8 – membrane hidroizolante;  

 9 – strat de separare. 

 

 

O altă secțiune a acoperișului cu pantă redusă cu spațiu de ventilare se prezintă în 
A2.2.  

În cazul mansardelor este necesară o izolaţie termică a acoperişului sub învelitoare. 
Izolaţia termică trebuie protejată pe faţa inferioară, spre interior, cu o folie cu rol de ba-
riera contra vaporilor de apă, iar spre exterior cu o membrană permeabilă la vapori, dar 
impermeabilă la apă (A3).  

Eficienţa termo-energetică a planşeului de pod depinde de temperatura aerului din po-
dul neîncălzit, în perioada rece a anului.  

O majorare a acestei temperaturi şi, în rezultat, o reducere a disipațiilor de căldură, 
poate fi obţinută prin următoarele măsuri.  

 Prevederea unor straturi termoizolante pe întreaga înălţime a parapetelor şi fron-
toanelor;  
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 Evitarea ventilării în exces a spaţiului podului, limitarea superioară a ratei schim-
burilor de aer;  

 Mărirea aportului de căldură solară, prin adoptarea unor învelitori din materiale şi 
cu culori favorabile din acest punct de vedere. 

 

În condiţiile temperaturii scăzute a aerului în podul neîncălzit, dacă nu se realizează o 
ventilare corespunzătoare a spaţiului neîncălzit al podului, apare pericolul condensării 
vaporilor de apă pe piesele din lemn ale şarpantei. 

1.1.5 Soluții de bază pentru planșee peste subsoluri neîncălzite 

Termoizolarea suplimentară la nivelul planşeelor se poate efectua:  

 La tavanul planşeului;  

 Peste planşeu. 

 

Amplasarea stratului termoizolant la partea inferioară a planşeelor prezintă următoarele 
avantaje comparative. reprezintă o soluţie mai corectă din punct de vedere termoteh-
nic, atât sub aspectul difuziei vaporilor de apă, cât şi al stabilităţii termice; lucrările se 
pot desfăşura fără a deranja locatarii; nu se reduce înălţimea liberă, utilă, a încăperilor 
de la parter.  

Dezavantajele soluției sunt: aria ocupată de punţile termice este mai mare; desfăşura-
rea lucrărilor este mai dificilă; prezenţa conductelor de instalaţii de încălzire şi sanitare 
alăturate și reducerea înălţimii libere a subsolului. 

Stratul termoizolant se dispune direct pe suprafața planșeului de beton armat, stratul 
de tencuială fiind lăsat ori îndepărtat, în funcție de starea lui. 

La amplasarea stratului termoizolant sub planşeu se vor adopta următoarele soluţii  
(fig. 1.6) [3, 4].  

 În cazul unor materiale termoizolante rigide, plăcile sunt fixate prin lipire, iar stra-
tul de protecţie poate fi realizat dintr-o tencuială subţire (3…7 mm) din mortar adi-
tivat, armată cu o plasă deasă (ţesătură) din fibre de sticlă;  

 Dacă se folosesc materiale termoizolante semirigide, stratul de protecţie trebuie 
să aibă o grosime de 3…4 cm, să fie realizat din mortar de ciment şi să fie armat 
cu plase sudate şi, eventual, cu plase de rabiţ. Stratul termoizolant şi stratul de 
protecţie sunt fixate mecanic de planşeul din beton armat;  

 În cazul când stratul termoizolant se realizează din saltele din vată minerală de 
sticlă sau bazaltică, acestea se îndeasă într-un caroiaj de grinzişoare din lemn, 
fixate de planşeu cu bolţuri cu expandare, din oţel inoxidabil; stratul de protecţie 
se realizează din plăci subţiri de tencuială uscată de tipul plăcilor din gips-carton 
sau similare;  

 Când stratul termoizolant se realizează din spumă de poliuretan aplicată  
“in situ”, faţa inferioară a acestui strat se nivelează cu un strat subţire de tencuia-
lă.  

 

Soluţia amplasării stratului termoizolant peste planşeu prezintă anumite dezavantaje. 
necesită tăierea, la partea inferioară, a uşilor de la parter; demontarea corpurilor de în-
călzire şi montarea lor mai sus; necesită refacerea pantelor şi a racordărilor cu sifonul 
de pardoseală de la băi şi de la grupurile sanitare cu duş etc. 
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Soluțiile care pot fi aplicate în cazul de față sunt prezintate în sursa [8]. 

Pentru a obţine o comportare favorabilă din punct de vedere termotehnic a planşeului 
peste un subsol neîncălzit, este deosebit de importantă izolarea termică a soclului, cel 
puţin în zona punţii termice de la intersecţia planşeului cu pereţii exteriori.  

La termoizolarea verticală a soclurilor, sunt de preferat materialele termoizolante rigide 
şi foarte rigide, cu o bună comportare la umiditate (de ex. plăcile din polistiren extru-
dat).  

Figura 1-6: Termoizolarea sub planșeu, la tavanul subsolului [8] 

 

 1 – suprafață suport a noului strat termoizolant;  

 2 – strat termoizolant; 

 3 – strat de protecție a termoizolației;  

 4 – ancore din oțel inoxidabil; 

 5 – saltele termoizolante;  

 6 – plăci de protecție (gipscarton, etc.) 

 7 – grinzișoare din lemn ignifugate și antiseptizate; 

 8 – strat termoizolant din spumă poliuretanică; 

 9 – strat de protecție;  

 10 – dibluri;  

 11 – strat finisaj cașerat pe stratul termoizolant. 
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Creşterea temperaturii din subsolul neîncălzit prin îmbunătăţirea protecţiei termice a 
elementelor de construcţie în contact cu solul este, în general, costisitoare şi deci, mai 
puţin eficientă.  

Ventilarea corespunzătoare a subsolurilor neîncălzite este un factor determinant pentru 
reducerea pierderilor de căldură (prin realizarea unei temperaturi cât mai ridicate).  

La elaborarea proiectului de reabilitare trebuie adoptată o soluţie echilibrată, fiindcă 
apar cerinţe antagoniste. ventilare puternică pentru obţinerea unor condiţii igienico-
sanitare superioare şi ventilare cât mai redusă pentru limitarea pierderilor de căldură.  

1.1.6 Soluții de bază pentru termoizolarea soclurilor 

La plăcile pe sol, amplasate peste cota terenului sistematizat, fluxul termic disipat este 
mare pe conturul clădirii, în zona soclului şi în zona adiacentă, pe o lăţime de 
1,00...1,50 m. Ca urmare, cea mai importantă măsură de îmbunătăţire a protecţiei ter-
mice la plăcile pe sol constă în prevederea unor straturi termoizolante suplimentare în 
aceste zone, şi în primul rând, pe faţa exterioară a soclului.  

La reabilitarea termică a plăcilor pe sol se vor avea în vedere în primul rând măsurile 
de termoizolare suplimentară a soclurilor, la exterior şi numai în al doilea rând termoi-
zolarea orizontală generală.  

Termoizolarea verticală a soclurilor se realizează, de regulă, la exterior, în următoarele 
condiţii.  

 Stratul termoizolant trebuie să fie continuu în dreptul punţii termice la racordarea 
soclului cu placa pe sol;  

 La partea superioară a soclului, stratul termoizolant trebuie să depăşească cu cel 
puţin 30-40 cm faţa superioară a plăcii (dacă nu se prevede şi termoizolarea su-
plimentară exterioară a pereţilor exteriori);  

 La partea inferioară a soclului, stratul termoizolant trebuie să ajungă cel puţin pâ-
nă la cota terenului sistematizat, dar se recomandă ca el să coboare 30-40 cm 
sub această cotă (în special la soclurile puţin înalte).  

 

Pentru a obţine o bună rezistenţă mecanică stratul de protecţie a termoizolaţiei se ar-
mează cu plasă dublă din fibre de sticlă, sau se folosesc sisteme de protecţie din mate-
riale rezistente la şocuri; în cazul adoptării acestei soluţii se recomandă ca stratul ter-
moizolant să fie realizat din polistiren extrudat.  

Alcătuirea şi poziţionarea stratului termoizolant orizontal care se prevede peste placa 
pe sol este în funcţie de natura şi starea pardoselilor existente, de înălţimea liberă de la 
parter, de felul pardoselilor noi, precum şi de alte condiţii specifice, locale.  

Detalii de principiu referitoare la termoizolarea exterioară a soclurilor pentru pereţi la 
care protecţia termică suplimentară se execută în sistem compact (ETICS) sunt pre-
zentate în fig. 1.7.  

Pentru pereţi la care protecţia termică suplimentară se execută în sistem faţadă ventila-
tă, mai puțin răspândit în clădirile publice în condițiile Republicii Moldova, detaliile pot fi 
găsite în fig. E2.10-o, E2.11-p [3]; detaliile de alcătuire şi poziţionare a stratului termoi-
zolant nou la plăcile pe sol se prezintă în fig. P1.1…P1.4 [8].  
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Figura 1-7: Termoizolarea exterioară a soclurilor, ca parte componentă a pereţilor exteriori cu 
protecţia termică suplimentară executată în sistem compact [8] 

 

 

 

 

 1 – perete exterior, inclusiv eventuale tencuieli;  

 2 – strat termoizolant; 

 3 – strat de protecție a termoizolației, din mortar aditivat, armat cu plasă din fibre de sticlă; 

 4 – strat de protecție în strat subțire – tencuială decorativă; 

 5 – profil metalic cu lacrimar din tablă din aluminiu sau din oțel inoxidabil, prevăzut cu găuri; 

 6 – bolț din oțel inoxidabil cu expandare, montat în gaură forată cu un dispozitiv rotopercutor; 

 7 – chit sau bandă de etanșare;  

 8 – hidroizolație verticală; 

 9 – strat protecție hidroizolație verticală;  

 10 – strat finisaj soclu; 

 11 – strat termoizolant din polistiren extrudat XPS;  

 12 – membrană hidrofugă; 

 13 – plasă dublă de protecție termoizolație;  

 14 – strat de protecție termoizolație; 

 15 - zonă de pietriș - 10 cm lățime (inclusiv dren);  

 16 – trotuar din dale mozaicate. 

 

 

a. La soclul  

netermoizolat al 

clădirii 

 

b. La soclul termoizolat  

al clădirii 
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1.2 Soluții pentru reabilitarea termică a elementelor exterioare vitrate 

1.2.1 Particularităţile constructive ale tâmplăriei 

Ferestrele constituie un sistem, compus din mai multe elemente, care au caracteristici 
de performanţă pe element, conform normelor şi standardelor aprobate şi asigură, prin 
montarea lor într-un tot întreg, închiderea spaţiului, conform exigenţelor stabilite. 

Elementele din care se alcătuieşte o fereastră: 

 Tocul - face legătura cu structura de rezistenţă sau pereţii; 

 Cerceveaua (rama)- elementul care susţine vitrajul şi face posibilă deschiderea 
ferestrei; 

 Geamul, vitrajul – Elementul, care conferă ferestrei cea mai importantă calitate – 
pătrunderea luminii în încăperi; 

 Feroneria – Cuprinde mecanismele de închidere a ferestrelor şi a garniturilor de 
etanşare, balamalele; 

 Accesoriile – Glafurile au rolul de împiedicare a acumulărilor de apă, grilajele au 
rol de securizare a clădirilor; 

 Elemente de protecţie solară (obloane, jaluzele, copertine)– protejează fereastra 
şi interiorul încăperilor de condiţii nefavorabile climaterice. soare, viscol, furtună, 
grindină. 

Figura 1-8: Componente fereastră, fereastră exterior, fereastră interior [17] 

 
 

 

Când se optează pentru înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie nouă, piaţa oferă o 
largă gamă de produse, care se grupează în câteva direcţii. 

 Profile de aluminiu; 

 Rame din PVC cu număr diferit de camere; 
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 Rame din lemn stratificat. 

 

Profile de aluminiu 

Profilele de aluminiu se produc în două variante – cu sau fără rupere a punţii termice. 
Pentru folosirea în calitate de tâmplărie de exterior se pot utiliza doar profilele cu între-
ruperea punţii termice. Rezistenţa în timp la deformare este principalul avantaj al feres-
trelor cu profil de aluminiu, caracteristică importantă în cazurile ferestrelor mari. Unul 
din dezavantajele ferestrelor din aluminiu este conductivitatea termică înaltă. Întrerupe-
rea de punte, însă, rezolvă acest dezavantaj, dar şi măreşte substanţial preţul produsu-
lui, neajungând, totodată la un coeficient similar profilului din PVC. În plus, este nece-
sară tratarea elementelor împotriva coroziunii. 

Figura 1-9: Sisteme de tâmplărie din aluminiu fără întreruperea punţii termice [18] 

 

Figura 1-10: Sisteme de tâmplărie din aluminiu cu barieră termică [18] 

 

Figura 1-11: Sisteme de pereţi cortină [18] 

 

La clădirile de locuit nu se admite utilizarea de tâmplărie metalică fără întreruperea 
punţii termice. 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public (ghid) 18 

La confecţinoarea tâmplăriei se utilizează profile cu secţiuni transversale unicat, care 
sunt proprii firmei producătoare, care oferă şi accesoriile de asamblare, compatibile cu 
profilul livrat. Profilele se caracterizează, de obicei, după numele firmei producătoare şi 
lăţimea elementelor. Documentaţia tehnică referitoare la profile, feronerie, accesorii de 
montaj, modul lor de asamblare şi montaj se asigură de către furnizor. 

Modele de tâmplărie din profil de aluminiu se pot exemplifica prin producţia marca VE-
KA AG. La fabricarea profilelor se folosesc aliaje speciale de aluminiu, in calitate de în-
trerupere termică fiind folosită poliamida cu fibră de sticlă. 

Caracteristicile principale ale profilelor, care trebuie să fie luate în consideraţie la utili-
zarea acestor produse sunt: 

 Aliajul de aluminiu, din care se fabrică profilele, privind proprietăţile fizico-
chimice. Ca rezistenţă, tâmplăriile de aluminiu pot concura cu oţelul, fiind de 43 
ori mai rezistente decât lemnul şi de 23 – decât PVC ul.; 

 Greutatea şi toleranţele dimensiunilor. Sistemele de tâmplărie din aluminiu, com-
parativ cu alte tâmplării metalice au o greutate proprie redusă; 

 Distanţa între cele două profile ale ansamblului, formată de baretele din poliami-
de; 

 Controlul asupra transmitanţei termice, confirmate prin încercări; 

 Rezistenţa la radiaţiile solare, fapt ce influienţează durata de viaţă a produsului, 
ridicându-se până la 60 ani; 

 Grosimea maximă şi minimă a vitrajului termoizolant, care se fixează pe profile. 
Etanşietatea părţilor mobile şi a geamurilor se realizează prin garnituri de cau-
ciuc, pentru a obţine un coeficient de transfer de căldură foarte scăzut; 

 Finisajul profilelor şi protecţia conform prevederilor RAL. 

 

Figura 1-12: Sisteme de uşi cu profile folosite. EXALCO, ALUMIL, BALKAN [19] 

 

Sisteme batante 
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Sisteme glisante 

 

Rame din PVC cu număr diferit de camere 

Tâmplăria din PVC are un coeficient de izolare termică mai ridicat, în comparaţie cu 
profilul din aluminiu şi, aplicând unele tehnologii din domeniu, o fereastră cu profil din 
PVC se poate compara în caracteristicile sale de izolare cu un zid de cărămidă, îmbră-
cat cu plăci din polistiren. Policlorura de vinil (PVC) este un produs derivat al petrolului 
sau a gazelor naturale, amestecat cu aşa-numitele filtre, pentru o prelucrare mai uşoa-
ră. Fiind un derivat al plasticului, are caracteristici de etanşietate foarte bune şi este re-
ceptiv presiunilor mediului înconjurător.  

Profilele din PVC pot fi reciclate, motiv pentru care este recunoscut ca un material prie-
tenos mediului.  

Clasificarea produselor se efectuează conform standardului SM SR EN 12608.2013 
Profile din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor şi 
uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare. 

Clasificarea se împarte în funcţie de grosimea pereţilor interiori (partea profilului ce se 
montează pe zid şi parteape care se sprijină sticla) şi grosimea pereţilor exteriori (par-
tea profilului văzută din exteriorul şi interiorul clădirii), ambele condiţii fiind important să 
se îndeplinească simultan. Dacă respectarea simultană a celor două condiţii nu este 
posibilă profilul se încadrează în clasa imediat inferioară. 

Figura 1-13: Profil KBE cu 3 camere Profil KBE cu 5 camere. Profil KBE cu 6 camere [20] 

 

 

Unul din cei mai principali factori pentru ferestre este profilul folosit, ceea ce influenţea-
ză la asigurarea stabilităţii geometriei şi a durabilităţii. Standardele existente clasifică 
profilurile după grosimea pereţilor exteriori, iar cu cât este mai rezistent peretele exteri-

http://www.profsystem.md/images/okno-ekonom.jpg
http://www.profsystem.md/images/Passive House KBE 88 mm Profsystem.jpg


Modernisation of local public services, intervention area 1 

Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public (ghid) 20 

or cu atât este mai rezistentă fereastra. Cel mai indicat este profilul de clasa A, chiar 
dacă ferestrele cu pereţii profilurilor mai subţiri sunt relativ mai ieftine. De asemenea 
este important numărul de camere ale profilului. Un număr mai mare de camere con-
servează mai eficient energia termică.  

 Clasa A – grosime pereţi interiori ≥ 2.5mm, grosime pereţi exteriori ≥ 2.8mm; 

 Clasa B – grosime pereţi interiori ≥ 2mm, grosime pereţi exteriori ≥ 2.5mm; 

 Clasa C – fără cerinţe. 

 

În afară de această clasificare se va atenţiona pe performanţa pentru componentele 
notate cu indicatorii M sau S, în dependenţă de climatul în care va fi proiectat obiectul 
supus reabilitării – sever (S) sau moderat (M). 

 Cerinţe de calitate a profilelor din PVC sunt specificate în standard şi se referă la 
următoarele; 

 Rezistenţa la şocuri mecanice aleprofilelor, contractibilitatea; 

 Tipul materialului reciclabil (RMª, RM ᵇ); 

 Aspectul exterior al suprafeţelor profilului, dimensiunile şi toleranţele, masa; 

 Rezistenţa la îmbătrânire şi testul de sudabilitate; 

 Clasa de performanţă privind reacţia la foc şi comportamentul după încălzirea la 
150°; 

 Caracteristicile profilelor metalice de armare şi a garniturilor de etanşare; şi  

 Materialul din care acestea sunt produse. 

 

În standardele europene şi naţionale sunt prevăzute metode de încercare pentru fieca-
re din aceste cerinţe. 

Importantă pentru identificarea claselor şi a verificări trasabilităţii prin codurile respecti-
ve se efectuează marcarea produsului într-un loc vizibil, cel puţin la fiecare metru de 
produs, care să includă. numele sau marca producătorului, date de referinţă la clasa 
grosimii peretelui referirea la standardul european, clasa zonei climatice, clasa rezis-
tentei la şoc, codul de producţie care să permită trasabilitatea. 

Figura 1-14: Profile cu 5 camere [21] 

 

Profile complexe cu 5 camere. Se folosesc proprietăţile izolatoare ale aerului pentru 
asigurarea cerinţelor de izolare termică. 
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În funcţie de sticla folosită, gradul de izolare termică obţinut poate atinge valori foarte 
bune (până la 1 W/m2K). Se obţine şi o izolare fonică foarte bună atât datorită profilului 
şi sticlei, cât şi datorită sistemului dublu sau triplu de garnitură folosit. De asemenea, 
acesta nu permite umezelii şi curentului să pătrundă în interior. Profilele sunt rezistente 
în timp, sunt uşor de curăţat şi nu au nevoie să fie vopsite niciodată. 

Figura 1-15: Profile cu 4 camere [21] 

 

Profilele Ramplast seria EcoTherm sunt profile standard clasa A cu 4 camere de izola-
re termică, nu sunt tratate cu substanţe nocive pentru organismul uman sau mediul în-
conjurător, fiind astfel reciclabile în proporţie de 100%. 

În funcţie de tipul sticlei folosite, se poate obţine un nivel de izolare termică foarte bun 
(până la 1,24 W/m2K). La sistemul de tâmplărie PVC EcoTherm sistemul de garnitură 
folosit este compus din 2 rânduri de garnitură etanşatoare, menite să împiedice pă-
trunderea curentului, zgomotului şi a umezelii. Profilele sunt rezistente în timp datorită 
calităţii lor înalte şi datorită armăturii folosite. Aceasta are o grosime de 1,5 mm sau 2 
mm şi este din oţel zincat. 

Figura 1-16: Figura 1.16. Profile cu 6 camere [21] 

 

Ferestrele și ușile realizate cu profilele Ramplast seria EcoLux prezintă o serie de 
avantaje. 

 Rezistența termică ridicată;  

 Izolare fonică ridicată; 

 Permeabilitate redusă la aer și apă datorită etanșării cu trei rânduri de garnituri 

 Protecție la razele ultraviolete;  

 Profilele nu își modifică culoarea datorita expunerii la soare; 

 Rezistența în mediu natural marin, alpin, urban industrial; 
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 Rezistenta la impact ridicată; 

 Neinflamabile; 

 Nu necesită vopsire de întreţinere ulterioară; 

 Întreţinere uşoară; 

 Fenomenul de condens se poate evita prin utilizarea; 

 Sticlei Low-E; 

 Posibilitatea înlocuirii cu usurință a geamului datorită;  

 Baghetelor ușor demontabile; 

 Profilele sunt ecologice; nu conțin plumb;  

 La producerea lor se utilizează o formulă pe bază de CaZn; 

 Profilele sunt 100% reciclabile; 

 Durabilitate ridicată. 

 

Rame din lemn stratificat 

Avantajele construcţiilor ramelor din lemn este că e uşor de prelucrat, are o rezistenţă 
mai sporită faţă de greutatea proprie, este simplu de întreţinut şi cel mai important, este 
un material natural şi foarte bun termoizolant.Ferestrele cu rame din lemn oferă o pro-
tecţie eficientă contra frigului şi căldurii de afară, dar si o protecţie fonică având capaci-
tatea să absoarbă sunetul. 

Unele dintre cerinţele speciale în folosirea uşilor fi ferestrelor din lemn stratificat sunt. 

 De a lichida umiditatea excesivă rezultată din procesul realizării lucrărilor;  

 De a se verifica ca dimensiunile golurilor uşilor şi ferestrelor să fie cât mai exacte, 
inclusiv grosime pereţilor să fie egala pe toate laturile; 

 Uşile să nu fie montate anterior montării pardoselilor. 

 

Dintre dezavantajele uşilor fi ferestrelor din lemn pot fi evidenţiate costurile esenţiale, 
vulnerabilitatea faţă de umezeala de afară şi a razelor ultraviolete, dar şi întreţinerea lor 
necesită cheltuieli suplimentare.  

Figura 1-17: Ferestre şi uşi cu rama din lemn stratificat [22] 

  

 

Din gama de profile din lemn stratificat pot fi enumerate. 

 Ferestrele din lemn stratificat cu geam termopan, cu lăţimea profilului de 68mm; 
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 Ferestrele din lemn stratificat cu geam termopan, cu lăţimea profilului de 78 mm  
(cu bipan sau tripan); 

 Ferestrele din lemn stratificat cu geam termopan, cu lăţimea profilului de 92 mm  
(cu tripan); 

 Ferestrele din lemn stratificat cu geam termopan, cu lăţimea profilului de 110 mm  
(cu tripan); 

 Ferestrele din lemn stratificat placat cu aluminiu cu geam termopan cu lăţimea 
profilului de 68 mm; 

 Ferestre din lemn stratificat placat cu aluminiu cu geam termopan cu lăţimea pro-
filului de 78 mm (cu bipan sau tripan). 

 

Ferestre composite 

Ferestrele composite sunt fabricate cu rame din două sau mai multe tipuri de material. 
Acestea pot fi pvc cu aluminiu, lemn cu aluminiu, oțel cu lemn, în combinaţii diferite, ca-
re conferă caracteristici deosebite ferestrelor, precum şi coeficienţi foarte buni de pro-
tecţie termică. 

Ferestre din profil de oţel 

Ferestrele cu profil de oţel reprezintă tipul de ferestre, care au migrat de la folosirea in-
dustrială către alte domenii, datorită tehnologiilor avansate. Acum pot fi utilizate atât la 
obiectele cu destinaţie comercială, cât şi la cele cu destinaţie locativă. Ca şi în cazul 
profilelor de aluminiu, este nevoie de montarea barierelor de rupere a punţii termice. 
Finisări pot fi efectuate cu lipirea foliilor, vopsire, etc. 

Figura 1-18: Fereastră din profil de oţel [17] 
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Figura 1-19: Ferestre compozite [17] 

 

 

1.2.2 Vitrajul 

Pentru selectarea tipurilor de geamuri care vor fi utilizate pentru lucrările de reabilitare 
este nevoie ca să fie îndeplinite unele calcule şi estimări, reflectând situaţiile specifice 
cu referire la următoarele. 

 Stabilirea încărcărilor pentru dimensionarea geamurilor, în funcţie de amplasa-
ment, zona climatică, înălţimea construcţiei; 

 Determinarea suprafeţei maxime, a lăţimii maximale a geamurilor folosite la fe-
restre şi uşi în funcţie de grosimea lor şi mărimea presiunii vântului; 

 Rezistenţa la transfer termic Rₒ şi coeficientul total de transfer termic pentru 
geamurile de diferite grosimi; 

 Indicele de reducţie sonoră a ferestrelor cu unu, două, sau trei rânduri de geam 
sau geam termoizolant; 

 Rezistenţa la foc a geamurilor în baza încercărilor la scară naturală; 

 Factorul de transmisie a luminii, cu valori minime stabilite în standardele de pro-
dus; 

 Condiţii privind forma şi alcătuirea falţurilor. 

 

Geamul termoizolant (IGU) care se foloseşte pentru tâmplăria exterioară (uşi sau feres-
tre) se compune din cel puţin două panouri de sticlă, cu amplasarea între acestea a 
distanţierilor etanşate pe contur în mod ermetic, rezistente şi stabile. 

Ţinând seama de condiţiile climatice, de cerinţele de izolare termică şi a economisirii 
de energie este recomandabil să fie folosite ferestre cu trei rânduri de geam sau feres-
tre duble, având pe cerceveaua din interior un geam termoizolant din sticlă obişnuită şi 
pe cerceveaua din exterior o foaie de geam simplu. O altă oportunitate ar fi ferestrele 
cu un singur geam termoizolant, dar realizat cu sticle speciale de emisivitate scăzută, 
având umplut spaţiul dintre sticle cu gaz izolant (Kripton, Argon, etc.). 
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Pentru eliminarea condensului de pe suprafeţele vitrate ale ferestrelor, supraluminilor, 
şi a luminatoarelor tâmplăria se va echipa cu sisteme speciale de evacuare a apei pro-
venite din condens.Pentru evitarea fenomenului de orbire se aplică o serie de măsuri, 
care reduc însorirea excesivă a spaţiilor prin sticle colorate, reflectante, termoabsor-
bante sau cu aplicarea pe suprafaţa geamului a foliilor refractante, a jaluzelelor, para-
solarelor, etc. 

La realizarea lucrărilor de instalare a elementelor vitrate se va asigura etanşietatea 
elementelor atât între toc şi cercevele, cât şi între ramă şi geam. Rosturile rezultate la 
montarea elementelor vitrate se vor umple pe tot perimetrul cu materiale izolante adec-
vate (spumă de poliuretan, şnururi din vată de sticlă sau vată minerală, etc.) care se 
vor etanşa cu scopul protecţiei lor împotriva agenţilor chimici atât din exterior, cât şi din 
interior. 

Sticla pentru tâmplărie se efectuează ţinând cont că aceasta are un rol foarte important 
în izolarea fonică ţi termică a încăperilor. Tipul de sticlă ales va influienţa decisiv calita-
tea elementelor vitrate.Sticla joacă un rol foarte important în asigurarea.protecţiei ter-
mice, solare, fonice, securităţii (protecţia împotriva incendiului, antiefracţie, etc.). Sigila-
rea pachetului se indică a fi efectuat cu siliconi, pentru a asigura menţinerea gazului 
inert din interiorul pachetuui pe o durata de minim 30 ani. 

Coeficientul de protecţie termică şi mai ales fonică va fi cu atât mai bun, cu cât numărul 
de foi de sticlă utilizat este mai mare (cu condiţia folosirii distanţierilor cu lăţimi potrivi-
te). Numărul de foi de sticlă utilizate poate fi - 

 Foaie (sticlă simplă); 

 Două foi care sunt despărţite de o baghetă (termopan). 

 

Spre exemplu. coeficientul de protecţie termică (K) al foliei de sticlă simplă este de cir-
ca 5,7 W/(m²K), însă al geamului termopan în întregime de la 2,8 W/(m²K) până la 1,1 
W/(m²K) (datorită sticlei utilizate), iar coeficientul pentru un tripan ajunge până la 0,7 
W/(m²K). Valoarea mai mică a coeficientului, indică o protecţie termică mai mare. 

Câteva elemente se consideră importante de luat în consideraţie în sistemele de vitra-
re. 

 Distanţa dintre foliile de sticlă prea îngustă va avea ca efect o mai mică izolare 
termică şi fonică; 

Foliile de sticlă sunt separate prin baghete cu lăţimea de la 6mm până la 24 mm. Cea 
mai optimală lăţime se consideră lăţimea de 14– 16 mm. De remarcat, că utilizarea 
unei baghetemai late va aduce pierderi de căldură, dar şi una mai îngustă va duce la o 
mai proastă izolare termică, dar în special se va micşora coeficientul de izolare fonică. 

 Gazul utilizat în interiorul foliilor de sticlă; 

Aerul sau gazul inert (Argon, spre ex.) este substanţa cu care seînlocuieşteaerul 
spaţiuluidintre foliile de sticlă, ceea ce ridică substanţial capacitatea izolării termice şi 
fonice a unui vitraj.  

 Sticla utilizată pentru geamurile termopan; 

Tipul de sticlă utilizat influenţează în mod direct protecţia fonică, termică solară, ilumi-
narea eficientă şi securitatea.Pentru mărirea gradului de izolare termică se utilizează 
sticla Low-E. Această sticlă este prelucrată pe o parte cu oxizi metalici, care reflectă 
căldura în interior. De asemenea se utilizeazăşi sticla Low-E 4Seasons, care în compa-
raţie cu Low-E, mai asigură pe timp de vară protecţie contra razelor solare, astfel con-
tribuind la crearea unui climat interior mai favorabil. La selectarea sticlei mai urmează a 
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fi luate în calcul capacitatea de transmitere şi reflexive a luminii, precum şi a izolării fo-
nice. 

 Caracteristicile tehnice ale geamului termoizolant. 

 

Este necesar să fie urmăriţi următorii parametri la alegerea tipului de geam termoizo-
lant: 

 Izolare termică; 

 Izolare fonică. 

Figura 1-20: Cum functionează geamul termoizolant [23,24] 

 

Avantajele geamului Low E 

 

 

Industria pune la dispoziţie o gamă largă de produse noi, care asigură o protecţie ter-
mică şi fonică foarte eficientă, folosind tehnologii performante, cum ar fi: 

 Geam CLIMA GUARD, 4 anotimpuri, control solar (ex. GUARDIAN ClimaGuard® 
Solar), acest tip de sticlă filtrează lumina solară pe diverse lungimi de spectru ale 
radiaţiei solare, stopând pătrunderea radiaţiei infraroşii, fără a reduce din intensi-
tatea luminii. Sticla asigură o protecţie sporită împotriva razelor solare, având un 
factor solar de 42 % şi un coeficient termic scăzut (1.1 W/m2K); 

 Geamul colorat în masă, care asigură protecţiaîmpotriva radiaţiei solare prin ab-
sorbţia energiei solare. Efectul se obţine prin adăugarea la masa sticloasă din ca-
re se fabrică sticla (în timpul topirii) a unor oxizi metalici, Nuanţa culorii depinde 
de grosimea geamului şi dă şi un aspect deosebit ferestrelor la care sunt folosite 
sticlele de geam; 

 Geamul reflexiv este fabricat din sticlă(clară sau colorată în masă), pe care se 
aplică o peliculă foarte rezistenţă la condiţiile de mediu, printr-un procedeu piroli-
tic. Valoarea reflexiei este dependentă de orientarea peliculei; 

 Geamul duplex stratificat /securizat se obţine prin suprapunerea a două foi de 
sticlă, cu aplicarea răşinilor transparente. Procedeul aplicat permite securizarea 
maximală a geamului, aşa încât la spargere geamul nu se găureşte sau sparge, 
dar se menţine din contul răşinii dintre foile de sticlă; 
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 Geamul cu transparenţă şi culoare schimbătoare (Sage Glass) este un vitraj co-
mandat electronic, care îşi schimbă transparenţa. Este o variantă inteligentă faţă 
de sistemele clasice de umbrire, cu un sistem de control digitalizat; 

 E-glas – este un dublu vitraj, stratul căruia se controlează electronic, cu ajutorul 
sondelor termice, cu transformarea în căldură a energiei electrice. 

1.2.3 Elemente adiacente golurilor de ferestre şi uşi 

La categoria de elemente adiacente golurilor pentru ferestre şi uşi pot fi enumerate 
elemente adiacente, grupate pe două categorii: 

 Cu montare obligatorie; 

 Montare opţională, conform deciziei beneficiarului. 

 

Din categoria cu montare obligatorie fac parte. 

 Profilele lăcrimar; 

 Glafurile; 

 Colţarele; 

 Profilele lăcrimar. 

 

La glafurile de exterior, care se sigilează la îmbinările cu fereastra şi cu suprafaţa pere-
telui pentru a nu permite umezeală prin infiltrare, se va fixa un profil lăcrimar, care va 
împiedica scurgerile de apă de pe suprafaţa faţadei. Profilul lăcrimar al ramelor se 
prinde de rama interioară a ferestrei cu şuruburi sau de peretele de sub fereastră cu 
adezivi. Montajul se efectuează în pantă, cu reducere spre exterior. Este important să 
se ia în consideraţie la montare şi toate elementele decorative ale faţadei, care sunt 
planificate spre a fi realizate. 

Figura 1-21: Montarea glafurilor şi a profilului lăcrămar [17] 

 

Figura 1-22: Colţar [17] 
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Glafurile 

Glafurile exterioare îndeplinesc un rol foarte important funcţional pentru protejarea pe-
reţilor, pentru excluderea umezelii în jurul ferestrelor. În lipsa glafurilor se observă 
umezeală sporită în jurul ferestrei şi, în special, pe peretele de sub fereastră. Sistemele 
de glafuri cu toate elementele accesorii (capace, benzi antizgomot, elemente de îmbi-
nare) protejează peretele faţadei, apa şi murdăria fiind oprite pentru pătrundere în fisu-
rile construcţiei. Cu perioadele de îngheţ-dezgheţ, se amplifică riscul deteriorării pe-
reţilor în zona afectată. Majoritatea glafurilor moderne se confecţionează din aluminiu, 
fiind un material foarte rezistent condiţiilor atmosferice şi completează eficient tâmplă-
riile folosite la lucrările de reabilitare termică a clădirii. 

Cele mai multe sisteme de glafuri exterioare profesionale sunt confectionale din alumi-
niu, completând în mod eficient tâmplăria termoizolantă modernă, atât prin rezistenţă 
cât şi prin design. 

Elementele de închidere laterală (capace din plastic dur, rezistent la raze UV) împiedi-
că deteriorarea tencuielii zidăriei la extremităţile glafurilor de fereastră. Glafurile exteri-
oare se montează sub toc, pe un profil de înălţare – în cazul în care tâmplăria se mon-
tează concomitent cu glafurile, sau direct pe profilul de toc – dacă tâmplăria a fost 
montată anterior. 

Colţarele 

Coltarele cu lăcrimar se monteaza la ferestre, uşi, precum şi la balcoane. Se utilizează 
la partea superioara şi asigură scurgerea apei, astfel protejând tâmplăria. 

Din categoria cu montare opţională fac parte: 

 Plase; 

 Coşuri aferente centralelor termice, în cazul apariţiei unei necesităţi de reorgani-
zare a sistemelor de ventilaţie sau de încălzire; 

 Jardiniere; 

 Grile de protecţie antiefracţie, în special pentru primele niveluri; 

 Elemente de umbrire, obloane, jaluzele. 

 

Plase 

Plasele se instalează în calitate de barieră împotriva pătrunderii insectelor, dar şi a im-
purităţilor din afară, purtate de vânt. Se pot folosi plase de tip rulou (sunt construite cu 
casetă şi ghidaje din aluminiu, se dotează cu mecanisme de blocare a ridicării acciden-
tale), pe balamale(fixarea se efectuează cu un sistem de închidere cu balamale, care 
se manipulează din interior), plase fixe(se fixează pe un cadru metalic şi se prind cu 
ajutorul unor cleme) sau plase glisante (se manevrează pe un sistem de role). 

Coşuri aferente centralelor termice, în cazul apariţiei unei necesităţi de reorganizare a 
sistemelor de ventilaţie sau de încălzire. 

Coşurile de fum, cu preponderenţă din inox, se folosesc a centralele cu combustibili 
gazoşi, lichizi sau solizi, pentru evacuarea produselor rezultate procesului de ardere în 
cazanele de încălzire. Sunt construite în aşa mod, ca sa asigure o metodă sigură şi efi-
cientă de evacuare a fumului şi se amplasează în două moduri – simplu pe perete şi 
dublu pe perete, cu izolarea folosind vata minerală. 
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Figura 1-23: Coşuri de fum din inox [26] 

 

 

 

Jardiniere 

Corpuri, care se montează la fereastră, pentru susţinerea glastrelor cu flori, plante de-
corative. Montarea elementelor se efectuează în aşa mod, ca să nu fie nevoie de stră-
pungerea anvelopei termoizolante sau dezmembrarea acesteia. 

Grile de protecţie antiefracţie, în special pentru primele niveluri. 

Grilele de protecţie antiefracţie se fabrică din diferite tipuri de materiale, în specil meta-
lul, care este cel mai sigur la capitolul „protecţie”.  

Figura 1-24: Jardiniere [27] 

 

Figura 1-25: Grile metalice 
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Elemente de umbrire, obloane, jaluzele 

Elementele de umbrire au rolul de a proteja încăperile de acţiunea excesivă a razelor 
solare şi crearea unei ambianţe plăcute în spaţiu. Pot fi folosite mai multe tipuri de 
elemente de umbrire, cum ar fi rulourile exterioare suprapuse (care se montează con-
comitent cu montarea tâmplăriei, fiind încorporate în sistemul comun al elementului de 
vitrare), rulouri exterioare aplicate (se aplică ulterior instalării ferestrelor, cu aplicare pe 
peretele exterior deasupra ferestrei, în golul ferestrei sau direct pe rama ferestrei). 

Modalităţile de acţionare sunt diferite şi se plasează în interiorul încăperii. Pot fi instala-
te şi sisteme antiefracţie, în special, la primele nivele ale clădirii. 

Figura 1-26: Rulouri exterioare suprapuse [28] 

 

Figura 1-27: Rulouri exterioare aplicate [28] 

 

 

  

1.2.4 Cerinţele, criteriile şi nivelurile de performanţă ale tâmplăriei preconizate 
pentru lucrările de reabilitare 

Îmbunătăţirea din punct de vedere termic a tâmplăriei poate fi realizată pe două căi. 1) 
recondiţionarea tâmplăriei din lemn şi 2) înlocuirea tâmplăriei existente cu una nouă. 
Pentru alegerea uneia din cele două modalităţi de reabilitare se va ţine cont de nivelul 
de performanţă solicitat de proprietar, studiul comparativ de costuri referitor la aceste 
variante. Indiferent de varianta aleasă se va asigura reabilitarea adecvată a spaţiilor in-
terioare, având aceasta în vedere la oferirea soluţiilor tehnice. 

Asigurarea nivelului de performanţă ale tâmplăriei conform exigenţelor existente 

Legea privind calitatea în construcţii [29] stabileşte pentru toţi factorii implicaţi în con-
ceperea, proiectarea execuţia şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizare, 
indiferent de tipul de proprietate a investitorului, obligaţii de a asigura un anumit nivel 
de performanţă, care să răspundă exigenţelor esenţiale pe toată durata existenţei con-
strucţiei. 
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Rezistenţă şi stabilitate (A) 

Tâmplăria se încadrează în categoria de elemente cu rol de închidere şi compartimen-
tare, nu constituie elemente portante şi, respectiv nu influienţează în nici o măsură re-
zistenţa mecanică şi stabilitatea clădirii. 

Siguranţă în exploatare (B) 

Verificarea nivelului de siguranţă în exploatare se va efectua cu prezentarea de către 
furnizorul tâmplăriei a documentelor ce atestă. 

Corespondenţa lăţimea profilului folosit la fabricarea tâmlăriei şi a grosimii geamului 
termopan. Corelarea ochiurilor mobile şi fixe cu greutatea vitrajului şi dimensiunile ma-
xime ale acestora. Capacitatea de rezistenţă a feroneriilor (dispozitivelor de siguranţă), 
exprimată în valori-prag. Rezistenţa la încărcarea de vânt.  

Pentru uşile cu geam, care pot prezenta risc de rănire se va asigura o rezistenţă la şoc 
corespunzătoare. Rezistenţa la ciclurile de deschidere şi închidere repetată a uşilor, 
numărul cărora vor fi stabilite de către furnizor. În condiţii de utilizare normală se va 
asigura funcţionarea pe cel puţin 2 ani. Pentru uşile exterioare – rezistenţa la efracţie. 

Siguranţă la foc (C) 

Respectarea riguroasă a tuturor prevederilor din actele normative privind rezistenţa la 
foc necesită o atenţie sporită pentru toate materiealele prevăzute în proiectele de mo-
dernizare, inclusiv ansamblurile ce alcătuiesc uşi şi fereste sau alte elemente vitrate. 

Tâmplăria va fi însoţită de acte care demonstrează că furnizorul a efectuat în conformi-
tate cu normativele în vigoare încercări la foc, cu specificarea clasei de performanţă 
privind reacţia la foc, rezistenţă, izolare termică, radiaţie termică, determinate pe loturi-
le respective de producţie. Se va întroduce şi informaţia despre faptul, că elementul a 
fost încercat şi satisface pe deplin cerinţele expunerii la foc din ambele părţi, numai din 
interior sau numai din exterior, cu simbolurile. “(i→0)” „(0→i)”, sau „(i↔0)” 

Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător 

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a mediului, tâmplăria se va realiza din ma-
teriale ce nu sunt toxice şi nu degajă noxe, nu sunt în lista materialelor cancerigene şi 
nu emană substanţe radioactive. Ferestrele şi uşile vor fi însoţite de la furnizor cu acte 
ce indică clasa de etanşietate la apă. 

Pe lângă posibilitatea de deschidere manuală a ferestrelor, noile tipuri de profiluri fiind 
cu o etanşare mai superioară, ferestrele sau încăperile vor fi prevăzute cu sisteme de 
ventilare autoreglabile. 

Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie 

Se va specifica de către furnizor valoarea coeficientului de transfer termic sau transmi-
tanţa termică, proprietăţile de radiaţie (transmitanţa luminoasă şi factorul solar), pre-
cum şi valorile de permeabilitate la aer. Alegerea blocurilor de fereastră pentru clădiri 
conform permeabilităţii la aer a acestora în corespundere cu clasificarea după ГОСТ 
26602.2-99 NCM E.04.01-2006 (MCH 2.04-02-2004) este prezentată în exemplele din 
anexa Ц1,normativul CP E.04.05-2006 

Protecție împotriva zgomotului 

Izolarea de zgomot se va asigura de tipul profilelor, construcţia tâmplăriei, care va cu-
plată, dublă sau simplă, precum şi de tipul geamului folosit (grosimea, distanţa între fo-
liile de geam, numărul foliilor, alcătuirea – grosimea geamurilor şi distanţa între aces-
tea). Furnizorul va declara în acte indicele de izolare la zgomot aerian Rw,R’wpe baza 
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testărilor efectuate. La selectarea tipurilor de ferestre se va lua în calcul şi indicatorul R 
a tran (izolarea fonică a ferestrelor), conform prevederilor normativului NCM E. 04.02-
2006 (MSN 2.04-03-2005). 

Asigurarea nivelului de performanţă ale tâmplăriei utilizate pentru lucrările de 
reabilitare 

Nivelul de performanţă a tâmplăriei pentru ferestre şi uşi se cuprind în standardele din 
anexa 1, prin cerinţele şi criteriile specificate în documente. În afară de ansambluri este 
obligatoriu să fie respectate şi cerinţele faţă de componentele ce sunt folosite la alcătu-
irea tâmplăriei. Sistemul de organizare a producţiei, unul certificat conform EN ISO 
9001 va garanta calitatea ansamblului prin utilizarea componentelor cu caracteristici 
optime. Aceste componente (ramă, toc, canat, cercevea, s.a.) nu pot fi modificate fără 
avizarea factorilor implicaţi, avizările fiind necesare pentru a evita diminuarea perfor-
manţei ansamblului.  

Greşeli frecvente la instalarea elementelor vitrate 

Instalarea incorectă a ferestrelor poate conduce atât la deformarea elementelor instala-
te, cât şi la pierderi esenţiale de căldură, la pătrunderea umezelii în pereţi şi deteriora-
rea acestora. Lucrările de instalare urmează să fie efectuate cu respectarea strictă a 
recomandărilor din proiect şi a prevederilor normative. Beneficiarii trebuie să fie atenţi 
la recepţia lucrărilor. Fapt pentru care este oportun a atrage atenţia la unele greşeli ti-
pice de instalare: 

 Măsurări greşite. În cazurile, când măsurările au fost efectuate cu greşeli şi feres-
trele (uşile) au fost fabricate cu o geometrie care nu corespunde mărimilor cores-
punzătoare, la instalare pot apărea probleme. Dacă ferestrele au laturile mai 
mari, atunci nu se vor putea instala toate accesoriile necesare (în special, a stra-
turilor de hidroizolare), deoarece nu va fi suficient spaţiu, dar şi în cazurile unor 
laturi mai mici, va fi nevoie să fie folosită mai multă spumă, se va micşora spaţiul 
transparent şi ferestrele vor avea un aspect prost. În ambele cazuri se va renunţa 
la instalarea unor astfel de ferestre (uşi), fiind imposibil ca acestea să fie instalate 
conform, în caz contrar, cu timpul vor apărea probleme în exploatare, prin pă-
trunderea umezelii şi a vântului în interior; 

 Curăţarea insuficientă a părţilor de ancadrament a ferestrelor (uşilor). Se întâm-
plă atât la construcţiile noi cât şi la clădirile existente, în cazul reparaţiilor. Dacă 
în rezultatul lucrărilor de construcţii pe perete au rămas resturi de mortar, gunoa-
ie, colb, bucăţi din materiale izolante, folosite anterior, acestea trebuie curăţate. 
Dacă lucrările de curăţare sunt efectuate necalitativ, nu se va asigura etanşieta-
tea necesară cu elementele peretelui la lucrările de montare a spumei. Impuri-
tăţile vor absoarbe umezeala care poate pătrunde în interior şi pot conduce la de-
teriorări esenţiale în aceste zone; 

 Instalarea incorectă din punctul de vedere al izolării termice a peretelui pe care 
se instalează fereastra. În dependenţă de tipurile de pereţi, a materialului termoi-
zolant folosit, fereastra se instalează diferit faţă de axa peretelui şi faţă de stratul 
hidroilzolant. Dacă nu se respectă aceste rigori, se vor forma punţile termice, cu 
toate consecinţele negative rezultate din existenţa acestora; 

 Integrarea necalitativă a ferestrei în golul peretelui. Apropierea excesivă faţă de 
carcasă sau de glafuri va face imposibilă etanşarea calitativă cu spumă poliure-
tanică a spaţiului dintre ramă şi zid. În plus, dacă aceste locuri vor fi tencuite, în 
rezultatul deformărilor normale de temperatură a ramei pot apărea fisuri, ce vor 
conduce la pătrunderea umezelii şi a vântului în încăperi. Distanţa prea mare faţă 
de glafuri, la fel, generează probleme. Suprasolicitarea şuruburilor şi a elemente-
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lor de fixare în zid, va conduce la deplasări şi/sau ruperi, cu deformări ulterioare 
ale elementelor ferestrei (uşii); 

 Blocarea (acoperirea) fanţelor de drenaj aflate în tocul ferestrei la exterior. Se în-
tâmplă, de obicei, la schimbarea ferestrelor vechi, când glaful exterior este insta-
lat mai sus de nivelul corespunzător. În acest caz se recomandă suplimentarea 
profilului în aşa mod, ca fanţele de drenaj din tocul ferestrei să fie amplasat dea-
supra nivelului glafului exterior. În caz contrar, pot apărea deteriorări în profilul fe-
restrei, cu efectele negative ale proceselor de deermetizare; 

 Lipsa tocului. Va împiedica la instalareaglafurilor exterioare şi a etanşării calitati-
vă a spaţiului între profil şi glaful exterior, cea ce poate genera infiltrării umedităţii 
sub profil, cu deteriorarea din cauza coroziunii a elementelor de fixare ale feres-
trei. Tocul de sub feeastră trebuie să fie mai îngust decât profilul ferestrei, în aşa 
mod, ca să poată fi instalat glaful exterior pe un nivel mai jos decât profilul; 

 Fixarea insuficientă a profilului de zid. În cazurile, că la ancorarea ferestrelor în 
zidul peretelui au fost folosite elemente de fixare într-un număr insuficient, se 
poate produce suprasolicitarea şuruburilor şi elementelor de fixare din cauza 
acţiunii vântului, de la deschiderile bruşte ale ferestrelor, de la dilatarea normati-
vă de temperatură a profilelor şi a geamurilor. Pentru evitarea distrugerilor de 
acest gen, se recomandă folosirea unui număr de elemente de fixare, conform 
documentaţiei de proiect şi a reglementărilor normative; 

 Amplasarea ferestrei fără folosirea penelor de sprijin, sau folosirea lor în locuri 
nepotrivite. Dacă profilul ferestrei este amplasat direct pe stratul de spumă (spu-
ma are doar rol de izolare nu şi de fixare) sau pe zidul peretelui, fără pene de 
sprijin, atunci mişcările elementelor ferestrei pot conduce la fisurarea stratului de 
tencuială, şi deformarea ansamblului ferestrei. Toate acestea vor fi urmate de pă-
trunderea aerului şi a umezelii în încăpere, în rezultatul deermetizării; 

 Folosirea unei cantităţi insuficiente de spumă poliuretanică la lucrările de 
etanşare. Spuma este unicul material, care se utilizează pentru umplere a goluri-
lor formate la instalarea ferestrelor (uşilor) şi de calitatea îndeplinirii lucrărilor de 
spumare depinde nivelul de protecţie termică. Se recomandă umplerea golurilor, 
cu atenţie, ca spuma să pătrundă în toate golurile şi să fie asigurată o densitate 
normală (conform prevederilor normative). Nu se recomandă umplerea golurilor 
cu o deschidere mai mare de 10 cm, în acest caz se folosesc profile de adaptare; 

 Instalarea ferestrelor fără folosirea foliei bariere vapori. Dacăăă la instalarea fe-
restrelor se renunţă la folosirea barierelor de vapori, atunci umeditatea excesivă, 
care se formează în încăperi va penetra spre materialul termoizolant, cea ce va 
duce la distrugerea acestuia şi la distrugeri în profilul ferestrei. Pentru ca materia-
lele termoizolante să nu se distrugă, la montarea ferestrelor trebuie să se fie folo-
site barierele de vapori corespunzătoare.  

 

Cunoaşterea celor mai răspândite greşeli la instalarea ferestrelor şi a uşilor este impor-
tant pentru beneficiari în sensul efectuării controlului eficient asupra executării lucrărilor 
de către antreprenor şi evitării problemelor la exploatarea ulterioară a construcţiei. 
Controlul calitativ al lucrărilor efectuate este garanţia economisirii resurselor financiare 
şi a exploatării calitative şi confortabile a clădirilor. 

 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public (ghid) 34 

1.3 Condiții pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare 

1.3.1 Decizii la nivel de administrare a blocului (proprietari) 

Proprietarii clădirilor sunt responsabili pentru întreţinerea şi reparaţia clădirilor şi de ac-
tivitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. Lucrările de recon-
strucţie, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, reparaţii, precum şi 
schimbarea aspectului construcţiei, toate sunt în responsabilitatea proprietarului. 

În respectarea obligaţiilor ce îi revin proprietarului cu întreţinerea clădirii proprietarul es-
te obligat să păstreze şi să completeze la zi cartea tehnică a construcţiei, care îndosa-
riază toate actele ce ţin de executarea lucrărilor privind realizarea investiţiei, exploata-
rea clădirii, intervenţiile, modificările, până la desfiinţare. Pentru efectuarea oricăror lu-
crări deciziile privind volumul şi devizul de cheltuieli pentru aprobarea acestor lucrări se 
iau de către proprietarii construcţiei. În cazurile, când construcţiile aparţin statului sau 
unităţilor administrativ-teritoriale (UTA), deciziile se iau de către autorităţile competente 
ale statului/UTA. 

Lucrările de îmbunătăţire a protecţiei termice la clădiri se realizează de regulă conco-
mitent cu alte lucrări de intervenţie, realizate în dependenţă de starea clădirilor în an-
samblu şi de elementele structurale ale acesteaia. Aceste intervenţii se efectuează în-
soţite de următoarele lucrări: 

 Lucrări pentru reducerea riscului seismic, consolidarea structurii de rezistenţă şi 
cele de renovare majoră; 

 Modernizarea funcţională şi arhitecturală a clădirii, ridicarea nivelului de protecţie 
acustică, în funcţie de opţiunea utilizatorilor, cu respectarea de fiecare dată a 
cerinţelor de siguranţă şi accesibilitate în exploatare, igienă, sănătate şi mediu 
ambiant, securitate împotriva incendiului. 

 

La elaborarea proiectelor de execuţie, în afară de condiţiile termotehnice stabilite, obli-
gatoriu se verifică respectarea exigenţelor obligatorii fundamentale aplicabile con-
strucţiilor (rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, igienă, să-
nătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător, izolaţie termică hidrofu-
gă, şi economie de energie, protecţia împotriva zgomotului.)  

1.3.2 Expertiza şi pasapoarte energetice 

Pentru proiectarea reabilitării termice a unei clădiri existente este necesar de a stabili 
starea tehnicăîn care se află clădirea, elementele portante şi măsurile care se impun 
pentru consolidare, reparaţie, în scopul aducerii clădirii la condiţii optime pentru a per-
mite anveloparea. Aceasta urmează să asigure durabilitatea clădirii şi exploatarea pe 
un termen îndelungat stabilit. În acest scop se elaborează expertiza tehnică a clădirii. 

Expertiza tehnica poate fi efectuată de către experţi tehnici atestaţi, iar la contractarea 
expertului sau grupului de experţi este necesar de a formula concret întrebările ce se 
pun în faţa expertului, inclusiv. stabilirea stării tehnice, elaborarea recomandărilor pen-
tru consolidare (după caz), dacă structura de rezistenţa va suporta sarcina suplimenta-
ră rezultată în urma realizării măsurilor de consolidare etc. 

În cadrul efectuării expertizei tehnice se va preciza: 

 Lucrări eventuale, care vor fi necesare de îndeplinit în legătură cu depistarea 
unor neconformităţi la elementele structurii de rezistenţă; 

 Starea elementelor care vor fi supuse intervenţiei cu lucrările de termoizolare; 
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 Lucrări necesare corectării suportului; 

 Caracterizarea izolării termice existente; 

 Rezultatele încercărilor de laborator necesare. 

 

Desemnarea Beneficiarului. Expertize şi paşapoarte energetice 

Pentru demararea lucrărilor de reabilitare a unor elemente ale construcţiilor este nece-
sar ca să fie stabilite toate detaliile privind competenţa de luare a deciziilor. În acest 
sens, faptul deţinerii dreptului de proprietate este unul determinant. Proprietarul este 
cel care va lua toate deciziile de realizare a lucrărilor, inclusiv. proiectare, expertize, 
studii, toate fiind finanţate din bugetul aprobat de către proprietar. La nivel operativ toa-
te aceste decizii se aprobă de către organul în gestiunea căruia se află activul, care în 
calitatea sa de proprietar va fi şi Beneficiarul lucrărilor de construcţii realizate.  

La clădirile proprietate publică, autoritatea publică competentă va desemna subdiviziu-
nea responsabilă cu îndeplinirea funcţiilor Beneficiarului, care va acţiona în numele 
proprietarului, conform condiţiilor şi împuternicirilor primite în mod legal. 

Pentru parteneriatele publice-private, se va lua în consideraţie următoarele forme de 
realizare, pentru care se vor aproba contracte de: 

 Antrepriză/prestări servicii; 

 Administrare fiduciară; 

 Locaţiune/arendă; 

 Concesiune; 

 Societate comercială; 

 Societate civilă. 

 

Aceste contracte, precum şi modalităţile de realizare a proiectelor de parteneriat public-
privat este prevăzut de legea cu privire la parteneriatul public-privat [30]. 

În cazul constatării oricăror deficienţe la structura de rezistenţă a clădirii, se vor sista 
lucrările cu auditul energetic şi a altor documentaţii, până la elaborarea propunerilor de 
soluţionare a problemelor depistate. Acest lucru este necesar din motiv că soluţiile pro-
puse pot să modifice datele iniţiale pentru efectuarea atât a auditului energetic, cât şi a 
viitoarelor soluţii propuse pentru lucrările de reabilitate. 

1.3.3 Documente permisive pentru proiectare. Proiectare şi verificare 

Pentru îndeplinirea lucrărilor de reabilitare ce fac parte din categoria lucrărilor de con-
strucţii, care sunt definite în legea privind autorizarea lucrărilor de construcţii, art. 2, 
noţiuni principale „ lucrări de construcţie – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul 
mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera, în vederea realizării, reconstruirii, res-
taurării sau consolidării unei construcţii”. Conform [31] este necesar să fie îndeplinite 
condiţiile impuse prin legislaţie, referitor la calitatea în construcţii, pentru a asigura ni-
velul optim al calităţii, cu îndeplinirea tuturor exigenţelor obligatorii pentru lucrările pro-
gramate.În acest scop, procesul de realizare a investiţiei va fi secundat de actele care 
permit îndeplinirea lucrărilor, care se referă la studiile de fezabilitate, condiţii tehnice, 
studii şi documente permisive și documentaţia de proiect. 
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Studiile de fesabilitate 

La etapa de fundamentare a investiţiilor urmează să se ţină cont de reglementările le-
gale şi să fie atinse anumite sarcini pe care şi le stabileşte beneficiarul: 

 Evaluarea posibilităţilor financiare şi a oportunităţii economice pentru realizarea 
proiectului de reabilitare/reconstrucţie; 

 Argumentarea participării organizaţiilor finanţatoare şi a partenerilor de proiect – 
fonduri investiţionale, bănci, investitori, organele de stat şi ale autorităţilor publice 
locale; 

 Compararea variantelor şi a soluţiilor de proiect identificate; 

 Expertize specializate, de stat şi alte verificări necesare. 

 

Pentru ghidarea unui proces calitativ de analiză este recomandabil să se utilizeze pro-
cedurile de fundamentare pentru proiectele de investiţii în construcţii specificate în 
NCM L.01.07-2005, Regulament privind fundamentarea proiectelor investiţionale în 
construcţii [32].  

Condiţii tehnice 

Pentru efectuarea lucrărilor de proiectare este necesar să fie obţinute condiţiile tehnice 
de la organizaţiile care au atribuţii în prestarea serviciilor. Acestea sunt necesare în ca-
zul proiectării reţelelor noi sau la redimensionarea celor existente. 

Studii şi documente permisive 

Actul, care permite efectuarea lucrărilor de proiectare este Certificatul de Urbanism 
(CU), care se emite de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, în 
conformitate cu prevederile legii privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii 
[33]. 

Pentru obţinerea CU beneficiarul adresează către organele autorităţii publice locale ce-
rere conform modelului prestabilit, cu indentificarea adresei obiectului pentru care se 
solicită certificatul şi a scopului pentru care va fi emis. Se anexează dovada achitării 
taxei şi următoarele documente: 

 Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare 
(pentru persoană juridică); 

 Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau 
consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi; 

 Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese 
pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în peri-
oada exploatării obiectului construit; 

 Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă 
cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a terito-
riului; 

 Schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe 
lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi 
arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii 
Moldova ocrotite de stat. 

 

Solicitarea altor documente decât cele prevăzute în lege nu se admite. 
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Legea stabileşte condiţii foarte stricte pentru lista documentelor prezentate pentru 
obţinerea CU, aşa încât alte documente nu pot fi solicitate de către autoritatea publică. 
Chiar şi în cazul lipsei documentaţiei urbanistice în baza căreia se eliberează CU, emi-
entul (autoritatea publică) elaborează toate schemele de amplasare necesare pe care 
le coordonează cu organele supravegherii de stat şi instituţiile interesate şi în baza 
acestor scheme aprobate emit CU. De menţionat, că atât organele supravegherii de 
stat cât şi alte instituţii implicate în avizarea schemelor sunt obligte să efectuieze lucră-
rile de avizare gratis, deci nu implică oricare efort financiar din partea solicitantului CU. 

În afară de aceasta la CU se vor anexa şi avizele sanitare, ale serviciilor de pompieri şi 
salvatorişi ecologic, care la fel se eliberează gratis de către organele respecti-
ve.Termenul de eliberare a CU este de 10 zile şi în cazul că emitentul nu a emis CU şi 
nu a raspuns cu un refuz argumentat, CU se consideră emis. Taxa pentru emiterea CU 
se stabileşte de către Consiliul Local şi nu depăşeşte suma de 50 lei, pentru obiectele 
finanţate din bugetele publice taxa nu se achită. 

Documentaţia de proiect 

Pentru obiectele publice contractarea lucrărilor de proiectare se efectuează în confor-
mitate cu legislaţia privind achiziţiile publice. Pentru aceste tipuri de lucrări este aprobat 
şi un regulament special [34], care reglementează modalitatea de contractare a lucrări-
lor de proiectări. De asemenea, sunt elaborate documentaţii standard pentru toate ac-
tele necesare de perfectat în legătură cu lucrările de licitaţii (scrisori de garanţie, caiete 
de sarcini, note de evaluări, garanţii de executare, informaţii de calificare, s.a.)  

Elaborarea documentaţiei de proiect este o activitate supusă licenţierii conform legii 
privind licenţierea unor genuri de activitate [35] . Contractarea proiectantului lucrărilor 
de reabilitare se va face doar cu instituţie de proiectări licenţiată conform condiţiilor le-
gale, pentru genul de activitate „activitatea de proiectare pentru toate categoriile de 
construcţii, pentru urbanism şi (sau) inginerie, reconstrucţii, restaurări”. 

Lucrările de proiectare se elaborează în conformitate cu documentele normative în vi-
goare, beneficiarul şi proiectantul fiind obligaţi să respecte cerinţele şi procedurile spe-
cificate în normative. Documentul normativ, care stabileşte procedurile, prevederile şi 
cerinţele principale faţă de documentaţia de proiect este NCM A.07.02-2012 „Procedu-
ra de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pen-
tru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale.”[36]. Documentul normativ NCM A.07.02-
2012 conţine prevederile şi cerinţele esenţiale privind procedurile de elaborare, aviza-
re, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii noi, lu-
crări de extindere, reconstrucţie şi modernizare tehnică a întreprinderilor, clădirilor şi 
construcţiilor pe teritoriul Republicii Moldova. 

Proiectul se elaborează în baza contractului cu Beneficiarul, document ce reglemen-
tează relaţiile de drept şi cele financiare, obligaţiile şi responsabilităţile reciproce ale 
părţilor. Contractul conţine în mod obligatoriu datele iniţiale pentru proiectare şi sarcina 
tehnică înaintată proiectantului. 

În afară de documentele normative, în cazurile când lucrările planificate pot înainta 
cerinţe de fiabilitate şi siguranţă ce depăşesc cerinţele stipulate în documentele norma-
tive în vigoare sau lipsesc, în aceste cazuri se elaborează condiţiile tehnice speciale 
(CTS), ce vor fi utilizate pentru conformarea soluţiilor de proiect propuse. 

Normativele admit şi unele abateri, cu titlu de excepţie, dar cu condiţia ca soluţiile de 
proiect propuse cu abateri de la norme să fie avizate pozitiv de către autorităţile care 
au aprobat şi/sau au pus în aplicare aceste normative.  
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Documentaţia de proiect urmează a fi aprobată de către Beneficiar cu condiţia asumării 
responsabilităţii pentru soluţiile aprobate în documentaţia acceptată. 

În afară de aceasta, Beneficiarul este obligat să asigure monitorizarea realizării lucrări-
lor proiectate de către autorul proiectului, prin încheierea unui contract în acest sens. 
Contractul de supraveghere se va aproba în condiţiile NCM A.07.03-2002, Regulament 
cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcţie de către autorul proiectului [37]. 

Conducătorii organizaţiilor care efectuează lucrările de supraveghere în calitate de au-
tor al proiectului sunt responsabili pentru executarea corespunzătoare proiectului apro-
bat a lucrărilor de construcţie, precum şi a corectării documentaţiei de proiect în caz de 
necesitate. 

1.3.4 Verificarea documentaţiei de proiect 

Documentaţia de proiect elaborată în baza CU, conformlegislaţiei şi normativelor în vi-
goare se supune obligatoriu verificării pentrucele 6 exigenţeesenţialede către verifica-
tori de proiecte atestaţisau instituţiiautorizateînverificareaproiectelor,în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţieiconstrucţiilor şi experti-
zarea tehnică a proiectelorşi construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 361 
din 25.06.1996. Responsabilitatea pentru supunerea documentaţiei de proiect verificării 
este a proiectantului, iar cheltuielile pentru verificare sunt suportate de către Beneficiar. 

În cazurile constatării de către verificatorii de proiecte a unor neconformităţi, a unor so-
luţii inoportune sau a unor cheltuieli exagerate, aceştea pot solicita proiectantului co-
rectarea, sau autorul proiectului urmează să prezinte argumente în favoarea soluţiilor 
propuse. 

1.3.5 Documente permisive pentru realizarea lucrărilor 

Lucrările de construcţie pot demara doar după emiterea Autorizaţiei de Construire (AC) 
eliberată de autoritatea publică locală. AC se solicita de către Beneficiarul lucrărilor prin 
depunerea cererii către primăriei se eliberează în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării acesteia.  

La cerere, conform legii, se anexează următoarele documente: 

 Certificatul de urbanism pentru proiectare;  

 Extrasul din documentaţia de proiect în volum de. memoriu explicativ, plan gene-
ral (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare 
a executării lucrărilor de construcţie; 

 Avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele. plan general, 
arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect; 

 Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare 
(pentru persoană juridică);  

 Contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) 
şi proiectant; 

 Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Isto-
rice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de exe-
cuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectu-
ră sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldo-
va ocrotite de stat; 

 Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 
alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patri-
moniului arheologic. 
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Pe lângă informaţia privind locul amplasării, condiţii speciale de executare a lucrărilor şi 
date despre proiectant, AC va mai prevedea termenul de începere a lucrărilor şi durata 
de execuţie. Cu cel puţin 10 zile înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul urmează 
să informeze Inspecţia de Stat în Construcţiiprin depunerea declaraţiei. Declaraţia va 
cuprinde informaţie despre locul amplasării obiectului, data începerii lucrărilor, Antre-
prenorul general, Dirigintele de şantier şi Responsabilul tehnic care va supraveghea lu-
crările. 

1.3.6 Realizarea lucrărilor de construcţie 

Pentru obiectele publice, lucrările de construcţii vor fi contractate la licitaţii, organizate 
în temeiul legii privind achiziţiile publice [38] şi a Regulamentului privind achiziţiile pu-
blice de lucrări [39], care stabileşte condiţiile de selectare a operatorilor, atribuţiile auto-
rităţilor contractante, modalităţile de desemnare a câştigătorilor, semnare a contractelor 
şi a tuturor procedurilor care vizează procesul de contractare a investiţiilor publice. De 
asemenea, în Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări este aprobată şi docu-
mentaţia standard, care va fi utilizată de către autorităţile contractante, pentru elabora-
rea caietelor de sarcini şi a condiţiilor de desfăşurare a licitaţiilor, modele de formulare. 

În dependenţă de volumul lucrărilor, contractul de achiziţii publice poate fi atribuit prin 
următoarele proceduri: licitaţie deschisă (publică); licitaţie limitată;acord-cadru; dialog 
competitiv; proceduri negociate; achiziţie dintr-o singură sursă; cerere a ofertelor de 
preţuri; sisteme dinamice de achiziţie; licitaţie electronică; achiziţie în cazul planurilor 
de construcţie a locuinţelor sociale. 

Procedura de bază este licitaţia deschisă, iar alte proceduri pot fi utilizate doar în con-
diţiile expres prevăzute de lege. Lucrările de construcţie pot fi realizate de întreprinderi 
înregistrate conform legislaţiei şi licenţiate pentru genurile de activitate a lucrărilor ce 
urmează a fi îndeplinite, conform Nomenclatorului lucrărilor de construcţii de clădiri 
si/sau construcţii ingineresti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consoli-
dările, restaurările, care se practică în bază de licenţă, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr.1 din 15 iunie 2006. 

 

Contractele de construcţii se aprobă în una din următoarele forme: 

 Contract cu valoare fixă (contract conform căruia părţile acceptă o valoare fixă a 
contractului de antrepriză ); 

 Contract în regie/de recompensă (antreprenorului i se recuperează cheltuielile 
efective executării contractului plus o recompensă fixă sau un anumit procent din 
suma cheltuielilor stipulate în contract);  

 Contract mixt (contract ce îmbină clauzele cu valoare fixă şi în regie). 

 

Condiţiile de perfectare a contractelor de antrepriză şi a relaţiilor între părţi sunt regle-
mentate de prevederile Codului Civil. Modalitatea de evidenţă a resurselor financiare 
se reglementează de Standardul Naţional de Contabilitate 11 "Contractele de con-
strucţie" [40]. 

În cadrul întreprinderii de construcţii este obligatoriu să fie angajat Diriginte de şantier 
atestat. La rândul său investitorul va angaja prin contract Responsabil tehnic atestat. 
Dirigintele de şantier şi responsabilul tehnic sunt responsabili în faţa antreprenorului şi 
a investitorului care iau angajat pentru asigurarea calităţii şi a execuţiei corecte a lucră-
rilor de construcţie. Dirigintele de şantier are obligaţia să întocmească şi să ţină la zi 
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documentaţia tehnică privind execuţia lucrărilor de construcţie în conformitate cu cartea 
tehnică a construcţiei. 

Pentru executarea lucrărilor se semnează procese-verbale de recepţie a lucrărilor as-
cunse şi pe faze determinante, specificate în documentaţia de proiect. Toate procesele 
verbale se îndosariază în cartea tehnică, care va fi transmisă beneficiarului la termina-
rea lucrărilor, după recepţia finală a obiectului. 

Folosirea materialelor de construcţii  

La efectuarea lucrărilor pot fi folosite doar materiale certificate. Certificarea produselor 
folosite în construcţii se efectuează de către o terţă parte, care confirmă în scris că 
produsele supuse certificării prezintă caracteristicide calitate controlate şi conforme cu 
exigenţele documentelor normative. În lipsa documentelor normative, produsele trebuie 
să fie însoţite de agrement tehnic, document care atestă aptitudinea de utilizare a noi-
lor produse, procedee sau echipamente. Toate produsele supuse certificării obligatorii 
trebuie să fie însoţite cu certificate de conformitate, emise de către Organismele de 
Certificare independente, conform prevederilor legislaţiei [41]. 

1.3.7 Procese de recepţie a lucrărilor (inclusiv completarea cărţii tehnice) 

Procedura de recepţie a construcţiilor este una obligatorie pentru toate investiţiile în 
construcţii, indiferent de natura proprietăţii acestora. Recepţia lucrărilor de construcţie 
reprezintă procesul de predare-primire a lucrărilor efectuate de către antreprenor - be-
neficiarului (investitorului), cu semnarea unui proces-verbal de constatare a îndeplinirii 
tuturor prevederilor contractuale, în conformitate cu proiectul aprobat şi a normativelor 
în vigoare. Legislaţia prevede, că investitorul are obligaţia să asigure procesul de re-
cepţie, respectând procedurile stabilite în Regulament [42]. În acest scop, antrepreno-
rul va notifica beneficiarul despre finisarea lucrărilor, iarinvestitorul în termenul prevăzut 
de legislaţie va crea comisia de recepţie, care va îndeplini toate procedurile necesare 
de examinare,verificare şi control a construcţiei şi a documentelor de execuţie. Rezul-
tatul activităţii comisiei se va consemna în procesul-verbal de recepţie, cu recomanda-
rea de admitere sau respingere a recepţiei.  

Recepţia se înfăptuieşte în două etape: 

 Recepţia la terminarea lucrărilor; şi  

 Recepţia finală.  

 

Comisiile de recepţie examinează următoarele:  

 Cum au fost respectate prevederile autorizaţiei de construire, a avizelor şi con-
diţiilor de execuţie stabilite de autorităţile competente; 

 Executarea lucrărilor conform documentaţiei de execuţie, a reglementărilor tehni-
ce şi a contractului de antrepriză, respectarea exigenţelor esenţiale în construcţii, 
stabilite conform legii; 

 Termenii şi calitatea lucrărilor conform contractului de antrepriză; 

 Avizul proiectantului, cu privire la modul în care a fost efectuate lucrările. Comisia 
poate cere şi alte documente suplimentare pentru clarificarea unor momente im-
portante.  

 

După ce se examinează toate documentele prezentate şi se efectuează cercetarea vi-
zuală a construcţiei, comisia recomandă investitorului una din următoarele decizii. ad-
miterea cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. În baza reco-
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mandărilor comisiei de recepţie investitorul aprobă recepţia şi preia lucrarea de la an-
treprenor, conform contractului de antrepriză, deci recunoaşte că lucrările au fost finali-
zate şi pot fi emise facturile spre plată pentru aceste lucrări. După acceptarea recepţiei 
în faza la terminarea lucrărilor mai rămâne să se epuizeze termenul de garanţie pentru 
admiterea finală a obiectului pentru a fi pus în funcţiune, moment care va fi constatat 
prin procedura de recepţie finală a obiectului. 

Regulamentul de recepţie stabileşte şi regulile de completare a cărţii tehnice a con-
strucţiilor, ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, re-
cepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei şi instalaţiilor 
aferente acesteia, care cuprinde toate datele, necesare pentru identificarea şi determi-
narea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp. 
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2 Materiale preconizate pentru lucrările de reabilitare termică 

2.1 Produsele termoizolante și caracteristicile lor 

2.1.1 Aspecte generale 

Materiale termoizolante trebuie să satisfacă următoarele condiții generale [6]: 

 Condiţii tehnice de calitate;  

 Condiţii privind conductivitatea termică;  

Conductivitatea termică de calcul trebuie să fie ≤ 0,10 W/(mK) [1].  

 Condiţii privind densitatea; 

Densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie mai mi-
că sau cel mult egală cu 550 kg/m3.  

 Condiţii privind rezistenţa mecanică;  

Materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională şi caracteristici fi-
zico – mecanice corespunzătoare, să nu prezinte deformări sau degradări permanente, 
din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenţilor din mediu 
ambiant sau acţiunilor excepţionale.  

 Condiţii privind durabilitatea; 

Durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanţă cu durabilitatea 
clădirilor şi a elementelor de construcţie în care sunt înglobate. Concomitent trebuie să 
fie asigurat un grad de accesibilitate pentru intervenţii în caz de degradare a izolaţiei 
termice.  

 Condiţii privind siguranţa la foc; 

Comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în concordanţă 
cu condiţiile normate prin reglementările tehnice privind siguranţa la foc, astfel încât să 
nu deprecieze rezistenţa la foc a elementelor de construcţie pe care sunt aplica-
te/înglobate .  

 Condiţii din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului;  

Materialele utilizate la realizarea izolaţiei termice nu trebuie să emane în decursul ex-
ploatării mirosuri, substanţe toxice, radioactive sau alte substanţe dăunătoare pentru 
sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului înconjurător.  

În cazul utilizării izolaţiei termice din materiale care în procesul exploatării pot degaja 
pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă etc.) trebuie să se reali-
zeze protecţia etanşă sau înglobarea în structuri protejate a acestora.  

 Condiţii privind comportarea la umiditate; 

Materialele termoizolante trebuie să fie stabile la umiditate sau să fie protejate împotri-
va umidităţii.  

 Condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili; 

Materialele termoizolante trebuie să reziste la acţiunea agenţilor biologici sau să fie tra-
tate biocid sau protejate cu straturi de protecţie. 

 Condiţii speciale;  

Materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în structura elementelor de 
construcţie sau aplicarea unor straturi de protecţie pe suprafaţa lor. Materialele nu tre-
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buie să conţină sau să degaje substanţe care să degradeze elementele cu care vin în 
contact (inclusiv prin coroziune).  

Materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezin-
te fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare. În 
caz contrat ele vor trebuie să fie prevăzute din fabricaţie cu un strat de protecţie.  

 Condiţii privind punerea în operă;  

Materialele termoizolante trebuie să permită o punere în operă care să păstreze carac-
teristicile fizico – mecanice şi de izolare termică constante în condiţii de exploatare.  

 Condiţii privind controlul de calitate;  

Materialele noi sau cele tradiţionale produse în străinătate trebuie să fie agrementate 
tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolaţii termice în construcţii.  

Toate materialele termoizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate pri-
vind calitatea. 

 Cerinţe privind condiţiile de livrare, depozitare, transport şi manipulare.  

La livrare, materialele termoizolante trebuie să fie însoţite de certificate de calitate care 
să le confirme caracteristicile fizico – mecanice conform celor prevăzute în standardele 
de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricaţie ale produselor respective.  

Transportul, manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă 
cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor 
funcţionale ale acestor materiale.  

 

 

 

 

 

Pentru satisfacerea cerinței unei construcții eco-eficiente, alegerea materialelor de ba-
ză și pentru izolare trebuie să fie concentrată pe următoarele cerințe [43]: 

 Materiale netoxice;  

 Materiale cu energie înglobată minimă;  

 Materiale reciclabile;  

 Materiale cu conținut de deșeuri ecologice recuperate din alte industrii;  

 Materiale obținute din surse regenerabile;  

 Materiale ce generează cel mai mic volum de gaze cu efect de seră sau care pot  

 Absorbi emisiile poluante;  

 Materiale cu durabilitate înaltă.  

 

În Anexa A4 sunt prezentate caracteristicile termotehnice ale materialelor termoizolan-
te utilizate la izolarea termică a clădirilor și coeficienți de majorare a conductivității ter-
mice a materialelor de construcție în funcție de starea și vechimea lor.  

Caracteristicile termotehnice de bază ale materialelor sunt: 

 Densitatea aparentă, , kg/m3; 

 

Conceptul Eco-eficienței și sustenabilității are în vedere dezvoltarea produselor 
și serviciilor pentru a îndeplini necesitățile oamenilor legate de calitatea vieții, 
în timp ce se diminuează consumul de materie primă și impactul asupra medi-
ului pe întreaga durată de viață [43].  
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 Conductivitatea termică de calcul, , W/(mK); 

 Factorul rezistenței la permeabilitate la vapori, ; 

 Capacitatea termică specifică (căldura specifică) la presiune constantă c, 

J/(kgK). 

  

 

 

 

 

Conductivitate termică de calcul este valoarea conductivităţii termice a unui material 
sau produs de construcţie, în condiţii specifice, care poate fi considerată ca fiind carac-
teristică pentru performanţa acelui material, atunci când este încorporat într-un element 
de construcţie. Conductivitatea termică de calcul se stabileşte pe baza conductivităţii 
termice declarate, avându-se în vedere condiţiile reale de exploatare referitoare la 
temperatura şi umiditatea materialului. 

Valorile reale ale conductivităţilor termice ale materialelor vor fi precizate în normele 
tehnice (standarde de produs, agremente tehnice, norme sau mărci de fabricaţie) ale 
produsului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrii de performanţă caracteristici elementelor de anvelopă, necesari pentru eva-
luarea performanţei energetice a clădirilor sunt [44]; 

 Rezistenţe termice unidirecţionale (R), respectiv transmitanţe termice unidirecţio-
nale (U); 

 Rezistenţe termice, respectiv transmitanţe termice corectate cu efectul punţilor 
termice; raportul dintre rezistenţa termică corectată şi rezistenţa termică unidi-
recţională; 

 Rezistenţe termice corectate, medii, pentru fiecare tip de element de construcţie 
perimetral, pe ansamblul clădirii; 

 Rezistenţă termică corectată, medie, a anvelopei clădirii; respectiv transmitanţă 
termică corectată, medie, a anvelopei clădirii. 

 

 

 

Densitatea aparentă ρ este greutatea unităţii volumetrice a unui anumit mate-
rial, inclusiv orificiile şi porii. 

Conductivitatea termică este fluxul termic transmis printr-un material în grosime 
de un metru la o diferenţă de temperatură de un grad Kelvin. 

 

 

Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori, μ , al unui material este o 
mărime adimensională care arată de câte ori stratul de material este mai 
puţin permeabil decât un strat de aer de aceeaşi grosime.  

Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori este utilizat la verificarea el-
ementelor de construcţie componente ale anvelopei clădirii la riscul de 
condens interstiţial [44]  

 

Capacitatea termică specifică (căldura specifică) este căldura necesară 
pentru ridicarea temperaturii cu un grad Kelvin a unui kilogram de material. 
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Alţi parametri utilizaţi sunt: 

 Indicele de inerţie termică D; 

 Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă; 

 Coeficienţii de inerţie termică (amortizare, defazaj); 

 Coeficientul de absorbtivitate a suprafeţei corelat cu culoarea şi starea suprafeţei, 
etc. 

Unele materiale de izolare termică au primit o răspândire largă în condițiile Republicii 
Moldova, altele sunt mai puțin cunoscute. Este important ca toate intervențiile de mo-
dernizare – reabilitare pe clădirile existente, să țină cont prin adaptarea soluțiilor și ale-
gerea materialelor utilizate, de asigurarea celui mai bun echilibru între. eco – durabilita-
te, condiții bune de viață, eficiență energetică, disponibilitate și accesibilitate, costuri 
reduse, punerea în valoare a valorilor tradiționale. 

După caz, izolarea termică poate fi corelată şi cu alte măsuri privind satisfacerea 
cerinţei de economie de energie, de exemplu [13, 43]: 

 Asigurarea unui raport cât mai mic între suprafaţa exterioară a clădirilor şi volu-
mul lor;  

 Orientarea corespunzătoare a încăperilor, funcţie de destinaţia lor, în raport cu 
punctele cardinale şi cu direcţia vânturilor dominante;  

 Realizarea unui raport optim între suprafeţele pline şi suprafeţele vitrate;  

 Utilizarea instalaţiilor de climatizare – ventilare;  

 Utilizarea de instalaţii şi echipamente cu randament superior;  

 Recuperarea căldurii;  

 Folosirea energiilor regenerabile.  

 

În continuare urmează a fi prezentată o scură descriere a celor mai des utilizate mate-
riale de izolare termică a anvelopei. Analiza comparativă a materialelor de izolare ter-
mică cu indicarea mai multor caracteristici se prezintă în Anexa 5.  

2.1.2 Produse pe bază de polistiren 

Polistirenul este un material polimeric, slab transparent, amorf sau parțial cristalin, ter-
mic prelucrabil (termoplastic). Se fabrică din monomer stirol, o hidrocarbură mai simplă 
lichidă, obținută din petrol. Polistirenul expandat poate fi folosit la constructiile noi și re-
novări, fiind disponibil sub formă de panouri cu grosimi diferite. Caracteristicile polisti-
renului expandat folosit în condițiile Republicii Moldova trebuie să fie în corespundere 
cu CP E.04.05.2006 [10], SM SR EN 13499.2011 [11]. Standardul european aplicat în 
cazul polistirenului expandat este EN 13163. De asemenea, există ansambluri mai 
complicate. plăcile din polistiren expandat aditivate cu grafit (conductivitatea termică 

0,030 – 0,032 W/(mK)), sistemele compuse din cuplarea unei membrane bituminoase 
şi a unui panou izolant din polistiren expandat sinterizat cu sau fără aditivare cu grafit, 
panourile formate din mai multe materiale pentru termohidroizolare, precum și polisti-
renul sub formă de granule pentru a fi utilizate pentru pregătirea amestecurilor uşoare 
de ciment pentru izolaţie termică [48-50].  
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Figura 2-1: Polistiren expandat – plăcile și structura [45,46] 

  

 

EPS este prescurtarea denumirii polistirenului expandat (Expanded PolyStyrene), cu-
noscut şi sub denumirea de Styropor. Materialul se poate de folosit pentru termoizola-
rea fațadelor, planșeelor de pod sau intermediare și pentru termoizolarea mansardei.  

Ca regula generala, polistirenul expandat nu îmbunătățește rezistența structurii, dar 
nici nu o încarcă, datorită greutății sale reduse. În caz de umiditate crescută ciupercile, 
bacteriile sau mucegaiul nu il afectează. Polistirenul expandat are avantajul că permite 
permeabilitatea vaporilor. 

Polistirenul expandat este foarte inflamabil comparativ cu alte materiale. Însă testele 
efectuate de numeroase institute ale pompierilor dovedesc că dacă este aplicat corect, 
polistirenul ignifugat corespunde normelor europene de sigurantă.  

Polistirenul are o temperatură de înmuiere de aproximativ 100 °C și redevine la stare 
solidă prin răcire. 

Caracteristicile termofizice ale polistirenului expandat sunt prezentate în Anexele 4, 5, 
7. Informațiile suplimentare cu privire la plăcile din polistiren EPS care trebuie indicate 
de către furnizor se prezintă în Anexa 6 (6.1). 

În cazul izolării pardoselilor supuse la trafic, cea mai bună alegere este polistirenul ex-
trudat (XPS) datorită durității și rezistenței mecanice cu mult mai bune decât cea a 
EPS-ului. Standardul european aplicat în cazul polistirenului extrudat este EN 13164. 

Impermeabilitatea la umezeală a polistirenului extrudat este superioară polistirenului 
expandat, recomandându-l pentru termoizolări în medii umede. acoperișuri și terase, 
izolarea termică a subsolurilor, fundațiilor și a pardoselilor, eliminarea efectelor negati-
ve a punților termice. 

Figura 2-2: Polistiren extrudat. plăcile și structura [46,47] 
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Având o structură celulară închisă, el nu are capacitatea de a „respira“. Deși conducti-
vitatea acestui material este mai mică comparativ cu EPS-ul, acest fapt limitează utili-
zarea lui pentru termoizolarea exterioară a fațadelor, fiind folosit însă cu succes pentru 
termoizolarea soclurilor. Rezistența polistirenului extrudat la umezeală, combinată cu 
duritatea și elasticitatea, fac din el un produs rezistent la îngheț/dezgheț. Trebuie men-
tionată rezistența mai mare a lui comparativ cu polistirenul expandat la agenti chimici 
precum. acizi, baze, alcool și vopsele bazate pe alcool, apă sărată, ciment, asfalt etc. 
Totuși, produsele ce au în compoziție petrol îl pot deteriora. 

În cadrul transformării materii prime în spumă datorită aditivilor care împiedică focul po-
listirenul extrudat are efect de autostingere. Plăcile din polistren extrudat au greutate 
redusă și usurința în manipulare, materialul fiind curat, inodor și ne-iritant pentru piele. 

Punerea în operă a placilor termoizolatoare XPS se efectuează, în funcție de domeniul 
de utilizare, prin pozarea, fixarea mecanică sau lipirea cu adezivi care nu conțin sol-
venți. Plăcile de XPS pot fi tăiate utilizând cuțit, pânză fină de fierastrău sau echipa-
mente cu fir cald [53,54]. 

Informațiile suplimentare cu privire la plăcile din polistiren extrudat XPS care trebuie in-
dicate de către furnizor se prezintă în Anexa 6 (6.2). Caracteristicile termofizice ale po-
listirenului extrudat sunt prezentate în Anexele 4, 5, 7. 

2.1.3 Produse pe bază de vată minerală 

Există două tipuri de vată minerală (MW). de sticlă și cea bazaltică. Produsele din vată 
minerală trebuie să corespundă standardelor CP E.04.05.2006 [47], SM SR EN 
13500.2011 [13]. Standardul european aplicat în cazul vatei minerale este EN 13162. 

Vată minerală de sticlă este compusă din fibre anorganice de sticlă legate între ele cu 
rășină polimerizată pentru a forma o saltea omogenă. Vată minerală bazaltică se pro-
duce dintr-o rocă vulcanică (bazalt), compusă din minerale bogate în magneziu și fier. 
Asadar, ea este un produs anorganic.  

Figura 2-3: Vată minerală de sticlă [56] 

 

Datorită compoziției sale naturale, ambele 
tipuri de vată sunt rezistente la descompu-
nere, non-higroscopice, nu favorizează apa-
riția paraziților și a ciupercilor, a mucegaiului 
sau a bacteriilor. De asemenea, sunt neutre 
din punct de vedere chimic, nu conțin impu-
rități, au avantajul de a bloca zgomotele ex-
terioare și sunt neinflamabile. 

 
 

Vată minerală de sticlă, cât și vată minerală bazaltică sunt disponibile în role, plăci sau 
vrac.  
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Figura 2-4: Vată minerală bazaltică [57,58] 

  

 

Figura 2-5: Panou din polistiren expandat sinterizat aditivat cu grafit, vată minerală cu densitate 
mare şi o membrană bituminoasă [44] 

 

Există sistemele compozite sub formă de 
panouri formate din mai multe materiale 
pentru termohidroizolare (fig.2-5).  

Produsele din vată minerală au o conduc-
tibilitate termică scazută, o structură stabi-
lă în timp și rezistență la îmbătrânire. De 
asemenea, asigură o bună ventilație, nu 
reține apa si nu interactionează chimic cu 
ea.  

 

 

Vata minerală nu iși schimbă proprietățile în timp, prin urmare nu necesită înlocuire pe 
durata de viață a clădirii.  

Plăcile semirigide de vată bazaltică se utilizează pentru izolarea termică, protecţia foni-
că şi protecţia la foc a acoperişurilor înclinate (mansardelor), planşeelor şi tavanelor 
suspendate, pereţilor de compartimentare, a faţadelor ventilate, faţadelor din casete 
metalice, pereţilor de zidărie tip sandwich. Plăcile semirigide nu se pun sub hidroizola-
ție la terase sau pe exterior la subsoluri [64].  

Plăcile rigide de vată bazaltică sunt recomandate pentru toate tipurile de izolații termice 
(cu excepția izolării pe exterior a subsolurilor și a soclurilor). izolarea acoperişurilor în-
clinate (mansardelor), între sau peste căpriori, acoperișurilor de tip terasă, se utilizează 
pentru pentru izolarea termică, protecţia fonică şi protecţia la foc a faţadelor ventilate, 
pereţilor de zidărie tip sandwich, pereţilor de compartimentare, în sisteme de termoizo-
lare exterioară (ETICS), la izolarea pardoselilor grele și ușoare (sub şapă umedă arma-
tă și uscată, respectiv).  

Saltele rulate în suluri și vată vrac sunt utilizate la termoizolații fără încărcări [55-60]. 

Informațiile suplimentare cu privire la plăcile din vată minerală MW care trebuie indicate 
de către furnizor se prezintă în Anexa 6 (6.3). Caracteristicile termofizice ale produselor 
din vată minerală sunt prezentate în Anexele 4, 5, 7. 

2.1.4 Spumă rigidă de poliuretan 

Termenul de “izolație poliuretanică” acoperă întreaga familie de materiale izolante pe 
baza de poliuretan PUR sau poliizocianurat PIR.  
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Spumă poliuretanică este folosită pe scară largă în uzul civil, fiind unul dintre cele mai 
eficiente materiale pentru izolații existent. În cazul aplicării la exterior, este obligatorie 
acoperirea cu un strat protector împotriva razelor ultraviolete.  

Spumă de poliuretan se formează ca rezultat al reactiei chimice între două componen-
te lichide (poliol și izocianat), încalzite și aduse separat în jet, unde se amestecă în vo-
lum. Amestecul de spumă se proiectează pe suprafața suport. Procedeul de izolare în 
situ constă în aplicarea prin pulverizare, pe suprafață de izolat, a spumei de poliuretan 
preparată în instalatii speciale de înaltă presiune, mobile. Pentru asigurarea unei ade-
rențe bune a spumei se recomandă aplicarea în prealabil a unui strat de grund. În ca-
zul în care spuma se aplică la exterior, condiţiile meteorologice sunt foarte importante. 
se interzice aplicarea ei în caz de ploaie sau vânt.  

Figura 2-6: Spumă poliuretanică. aplicarea în situ, structura și panoul sandwich cu spumă poliu-
retanică [61,62] 

   

 

În funcție de grosimea izolației care urmează să fie realizată, se aplică un singur strat 
sau mai multe straturi suprapuse de spumă.  

Plăcile din poliuretan nu contribuie la rezistența și stabilitatea structurii clădirii, dar îsi 
păstrează în timp caracteristicile fizico-mecanice și de stabilitate dimensională. Plăcile 
nu sunt poluante, nu degajă noxe. Prin dimensionarea corespunzatoare a termoizolați-
ei realizate cu plăci se asigură rezistența termică necesară elementului de construcție 
în care sunt incluse.  

Alte avantaje ale spumei rigide de poliuretan. 

 Spumă poliuretanică pulverizată închide toți porii, indiferent de materialul de bază 
(cărămidă, beton, lemn); 

 Permite respirația stratului suport; 

 Poate fi folosită atât pentru construcții noi, cât și la reabilitarea celor vechi. 

 

Spuma rigidă de poliuretan (PUR) aplicată prin pulverizare în situ se utilizează ca ter-
moizolaţie peste planşeul ultimului nivel, în podurile necirculabile, ca termoizolaţie a 
pardoselii podurilor circulabile sau sub învelitoarea acoperişurilor mansardate, sub 
planşeele de peste subsolurile neîncălzite, la pereţii exteriori în sistem ventilat res-
tricţionat la cerinţele impuse de comportarea la incendiu şi cu măsuri de protecţie îm-
potriva atacului păsărilor, rozătoarelor sau insectelor.  

Plăcile din spumă rigidă de poliuretan (PUR), de preferat caşerate, se utilizează la ter-
moizolarea acoperişurilor terasă, ca suport al hidroizolaţiei în structuri de termohidroi-
zolaţii [63]. 
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Panourile termoizolante "sandwich" cu spumă poliuretanică (PUR) ori cele cu spumă 
rigidă de poliizocianurat (PIR) sunt fabricate din două straturi de înveliș între care se in-
terpune un strat de spumă poliuretanică ori, respectiv, de spumă poliizocianurat.  

Figura 2-7: Panourile termoizolante "sandwich" cu spumă rigidă de poliizocianurat [59,60] 

  

 

Panourile termoizolante "sandwich" cu spumă rigidă de poliizocianurat (PIR), caşerate 
cu înveliş din fibră de sticlă saturată pe ambele feţe, au valoarea conductivității termice 

0,024 – 0,028 W/(mK) funcție de grosimea panoului [64].  

Există panouriile PIR cașerate și învelite pe o faţă cu membrană bitumată impermeabi-
lă armată cu fibră de sticlă, având în componența sa și primul strat la hidroizolarea an-
velopei (se utilizează pentru acoperișuri plane și înclinate). Valoarea conductivității 

termice variază între 0,022 – 0,023 W/(mK) [65].  

Poliizocianuratul are avantajele asemănătoare spumei rigide de poliuretan. cu greutate 
mică, înaltă rezistență structurală, aderență către finisajele metalice și proprietăți termi-
ce excelente. În plus, structura ciclică de poliizocianurat prezintă stabilitate termică mai 
mare, ducând la performanțe îmbunătățite atât pentru reacƫie la foc, cât și pentru rezis-
tența la incendii [63, 66].  

Poliizocianuratul reprezintă un polimer având o structură celulară închisă. Spuma rigidă 
se prepară prin tratament termic. Se formează ca un produs al unei reacții chimice care 
are loc în timpul amestecării de un izocianat și un eter polimeric în prezența unui cata-
lizator. Rezistența la compresiune este o proprietate fizică importantă la care se dato-
rează capacitatea de spumă rigidă de poliizocianurat să nu se deformeze sau să își 
păstreze forma sub sarcina externă.  

PIR nu se topeşte sub hidroizolaţie şi este aprobat în aspectele de siguranţă la foc. Pe 
baza conductivității termice sporite termoizolaţia poate fi realizată mai redusă, elemen-
te de fixare pot fi mai scurte şi înălţimile de închidere mai uşor de respectat.  

Poliizocianuratul este în esență o îmbunătățire de poliuretan. La acest lucru se dato-
rează în special un șir de avantaje: 

 Rezistență crescută la compresiune; 

 Rezistenƫa crescută la foc; 

 Reacƫie îmbunătăƫită la foc; 

 Indici excelenƫi de izolare termică; 

 Impermeabilitate de umiditate; 

 Reducerea costurilor de operare; 

 Material reciclabil; 

 Potențial zero de distrugere a ozonului. 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public (ghid) 51 

Informații cu privire la materiale izolante pe baza de poliuretan PUR sau poliizocianurat 
PIR se mai prezintă în [67–73].  

Standardul european aplicat în cazul produselor fabricate din spumă rigidă de poliure-
tan este EN 13165. Informațiile suplimentare cu privire la produse termoizolante pe ba-
ză de poliuretan care trebuie indicate de către furnizor se prezintă în Anexa 6 (6.4). Ca-
racteristicile termofizice ale spumei rigide de poliuretan sunt prezentate în Anexele 4 și 
5. 

2.1.5 Alte materiale 

Spumă fenolică 

Spumă fenolică (PF) este un produs polimer organic rigid de spumă, nu arde, nu este 

toxică, rezistentă la diapazon mare de temperatură. -196 ~ +130 ℃, nu se contractă în 
mediul de temperatură scăzută, nu este fragilă, conductivitatea termică este scăzută, 
materialul este rezistent la apă, solvenți organici, acizi, alcaline, permeabil la vapori. 
Prin urmare, panouri compozite din spumă fenolică sunt ecologice și frumoase materia-
le de izolație verde eficientă energetic.  

Spumă fenolică este cunoscută sub numele de "regele de material izolant", este o no-
uă generație de materiale izolante. Standardul european aplicat în cazul produselor fa-
bricate din spumă fenolică este EN 13166. 

Densitatea spumei fenolice variază între (35-40)±5 kg/m3, conductivitatea termică 

0,017 – 0,020 W/(mK), absorbția apei în volum 2 – 3 % [74,75]. 

Figura 2-8: Spuma fenolică și alte materiale termoizolante [76] 

 
 

Kooltherm - plăci din spumă fenolică rigidă, Therma PIR - plăcile din spumă poliure-
tanică rigidă. 

 

Sticlă celulară 

Există mai multe produse termoizolante pe bază de sticlă. Sticlă celulară (foamglass 
CG) a fost primul material izolator rigid care a început să fie produs încă din 1930. Sti-
cla celulară este rezistentă la umiditate datorită structurii inchise a celulelor. Stică celu-
lară nu arde și nu elimină gaze toxice. Materialul este fabricat 100 % din sticlă, realiza-
tă în mare parte din nisip, piatră de var și sodă calcinată. Poate fi fabricată din produse 
reciclate.  

Ca material 100 % anorganic, sticlă celulară este inactivă din punct de vedere chimic și 
ignifug. Coeficientul de dilatare liniară este asemanator ca valoare cu cel al betonului, 
iar decalajele de temperatură au aceleași efecte atât asupra sticlei celulare, cât și asu-
pra betonului. 
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Materialul are suficientă forță de compresie pentru a fi folosit sub orice șapă de beton, 
acolo unde polistirenul extrudat (XPS) domină în prezent pe piață. Sticlă celulară este 
nu lasă mucegaiul să crească, blochează emanațiile de sunet și căldură. Materialul 
poate fi utilizat la izolarea suprafețelor cu trafic intens, nu permite exfolierea, este rezis-
tent la tasare, la coroziune, nu se umflă. 

Sticlă celulară este prelucrată cu ușurință prin tăiere sau perforare, nu se fărămițează 
și nu se crapă în timpul prelucrării. Se leagă foarte usor cu alte materiale de construcție 
cum ar fi. ciment, ipsos, beton, piatră, cărămidă, faianță, gresie, metal. Sticlă celulară 
poate fi folosită pentru izolarea acoperișurilor, pereților, subsolurilor, fundațiilor. Un 
adeziv bituminos este folosit între placile izolatoare în timpul montării. Din punctul de 
vedere al costurilor, sticlă celulară nu poate concura cu polistirenul, dar valoarea pro-
dusului vine din calitatea de înlocuitor al altor straturi din sistemul de construcție (impi-
edică pătrunderea vaporilor, e o barieră împotriva umidității). De asemenea, sticlă celu-
lară este mult mai durabilă, foarte rigidă și este considerată ecologică. 

Figura 2-9: Sticlă celulară. structura și panouri [76] 

 

  

 

Conductivitatea termică a sticlei celulare variază de la 0,035 până la 0,080 W/(mK) în 
funcție de temperatura de utilizare, care poate varia de la -200 la +500 0C [77,78]. 

Standardul european aplicat în cazul produselor fabricate din sticlă celulară este  
EN 13167. Informațiile suplimentare cu privire la produsele termoizolante fabricate din 
sticlă celulară care trebuie indicate de către furnizor se prezintă în Anexa 6 (6.5). Ca-
racteristicile termofizice ale produselor din sticlă celulară sunt prezentate în Anexele 4 
și 5. 

Produse pe bază de celuloză 

Fibrele naturale de lemn au toate avantajele unui material de construcție din lemn natu-
ral. Produse fabricate din vată de lemn (WW) și din fibre de lemn (WF) reprezintă plăci-
le flexibile de izolație permeabile pentru trecerea vaporilor, greu inflamabile, au proprie-
tăți de izolare fonică, sunt rezistente la microorganisme și rozatoare, au neutralitate 
chimică, sunt stabile în volum, se prelucrează ușor, sunt rezistente la acțiunile mecani-
ce. Fibre de lemn au cu calități bune de izolare termică, pot fi utilizate pentru izolarea 
acoperișurilor, plafoanelor, pereților și fațadelor, pardoselilor, pentru construcții noi și 
de renovări [60,79]. 

Există o gamă largă a produselor din fibre de lemn dupa cum urmeza. placi compozite 
monostrat din aschii de lemn cu liant de ciment, placi compozite triplustrat cu miez de 
polistiren expandat cu densitate ridicata, plăci compozite triplustrat cu miez de vată mi-
nerală bazaltică, panouri din microfibre lemnoase etc.  
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Figura 2-10: Vată de lemn și fibre de lemn [80-82] 

 

 

 

 

Conductivitatea termică a plăcilor compozite din fibre de lemn variază între 0,038 – 

0,07 W/(mK). Capacitatea termică specifică 2100 J/(kgK), densitatea 140 kg/m3 [78].  

Panourile din microfibre lemnoase sunt obținute din chipsuri de lemn omogenizate cu 
răsini naturale și parafină. Datorită parafinei din componența lemnului, poate rezista 
până la 70 % umiditate relativă. Plăci din microfibre lemnnoase au proprietăti remarca-
bile. duritate - similară cu cea a OSB-ului, izolare termică și fonică - similare cu vată 
minerală, nu mențin pe suprafața lor condensul - similar cu o folie anticondens, per-
meabiliate la vapori - structurile rămân respirabile [79,80].  

Standardul european aplicat în cazul produselor fabricate din vată de lemn este EN 
13168, cel aplicat în cazul produselor fabricate din fibre de lemn este EN 13171. Ca-
racteristicile termofizice ale produselor pe bază de celuloză sunt prezentate în Anexa 
A5. 

Perlit expandat 

Perlit expandat (EPB) este un material natural, anorganic, granular, perfect uscat, ste-
ril, ecologic, ușor, foarte stabil chimic, nedegradabil in timp, care nu arde și poate fi uti-
lizat atât la temperaturi obișnuite ale mediului ambiant, cât și în condiții deosebite, la 
temperaturi extreme, de - 2000 C sau + 8500 C. 

Figura 2-11: Perlit expandat [86,87] 

 
 

 

Materia primă este rocă perlitică naturală. În timpul procesului de fabricație rocă măci-
nată curge, sub forma unui fir, într-o flacără de gaz. La temperatura de 850 - 1110 0C 
se produce, instantaneu, fenomenul de expandare, care constă în cresterea bruscă, de 
10 - 20 ori, a volumului granulelor. În timpul procesului de expandare, umflarea granu-
lelor este însoțită și de spargerea parțială a acestora. 
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Perlitul expandat poate fi utilizat în vrac, dar și ca agregat ușor, în mortare, șape și be-
toane termoizolatoare. 

Proprietățile termofizice sunt următoarele. conţinutul maxim de umiditate 0,5 %, densi-

tatea aparentă 40 - 170 kg/m3, căldura specifică 387 J/(kgK), conductivitatea termică 

la 24 0C 0,04-0,06 W/(mK).  

Datorită caracteristicilor specifice şi avantajelor utilizării sale, perlitul poate fi folosit în 
construcţii pentru materialele termoizolatoare şi de finisare. tencuieli uşoare, mortare 
de protecţie ignifugă, cărămizi şi blocuri ceramice uşoare, materiale compozite fasona-
te, plăci pentru plafoane, dale, placaje exterioare etc. [87,88]. 

Standardul european aplicat în cazul produselor fabricate din perlit expandat este  
EN 13169. Caracteristicile termofizice ale produselor pe bază de perlit expandat sunt 
prezentate în Anexa A5. 

Produse din plută expandată 

Plăcile de plută expandată (ICB) este un produs expandat rezultat din folosirea deșeu-
rilor de plută. Sunt fabricate din materii prime de cea mai bună calitate. În mod uzual 
pluta neagră se folosește ca izolator acustic și termic. Poate fi utilizată pentru pardo-
seală sau termoizolarea acoperișurilor terasă [55]. 

Figura 2-12: Plăci din plută expandată [89,84] 

 
 

 

Principlalele avantaje ale plutei expandate: [90-95]. 

 Izolare termică foarte bună (conductivitatea termică 0,037 - 0,040 W/(mK),  
densitatea plutei - 100 - 120 kg/m³); 

 Materia primă este regenerabilă; 100 % material natural; 

 Asigură protecție impotriva mucegaiului și a umezelii, exclude apariția condensu-
lui; 

 Nu se folosesc aditivi în procesul de producție; 

 Material greu inflamabil (nu arde); 

 Stabilitate dimensională, nu se tasează, își păstrează forma la acțiunea unor gre-
utăți mari; 

 Durata lungă de viață; 

 Reciclabil.  

 

Standardul european aplicat în cazul produselor fabricate din plută expandată este EN 
13170. Informațiile suplimentare cu privire la produsele termoizolante fabricate din plu-
tă expandată care trebuie indicate de către furnizor se prezintă în Anexa 6 (6.6). 

Paturi termoizolatoare aerogel au conductivitatea termică redusă  
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λ=0,013 W/(mK). Patura termoizolatoare aerogel este un material compozit flexibil, ca-
re este aerogel încorporat într-o plasă spațială de fibră de sticlă. Este presabil, se 
adaptează, se poate potrivi oriunde fără să piardă rezistența la tracțiune sau flexibilita-
tea. Este disponibil în lățimi și marimi diferite. 

Figura 2-13: Paturi termoizolatoare aerogel [96] 

  

 

Figura 2-14: Benzi termoizolatoare aerogel [95] 

 

Benzi termoizolatoare aerogel reprezintă o 
utilizare speciala a paturii termoizolatoare 
aerogel. Cu exceptia dimensiunilor, toate 
proprietătile fizice corespund cu cea a pa-
turii.  

Utilizarea este foarte simplă datorita faptu-
lui, ca o parte este dotat cu banda adeziva. 
Astfel se poate utiliza la eliminarea punților 
termice. 

 

 

Folii termoizolante constituie o variantă modernă de termoizolare a construcțiilor. Re-
prezintă folii speciale (două sau mai multe) de maxim 2 cm, care înglobează capsule 
de aer între ele. Condiția esențială este continuitatea foliei, foarte importantă este 
etanșarea foliilor la îmbinări. Foliile se recomandă pentru utilizare în special la interior 
și numai în cazul folosirii de tencuieli uscate (placarea pereților cu plăci din gips-
carton). Se pot utiliza atât la pereți, cât și la planșee interioare sau la șarpante cu mon-
taj către partea caldă a încăperii [58]. 
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Figura 2-15: Folii termoizolante [96] 

 
 

 

Folii termoizolante Isolair Thermo pot fi instalate sub orice tip de pardoseală sau șapă. 
Structura reprezintă o barieră de vapori eficientă, care reflectă căldura radiantă, păs-
trând temperatura optimă la suprafața pardoselii. Materialul are următoarele avantaje. 
capacitatea de a reflecta până la 97 % din căldura radiantă, ușurință la montaj, durabili-
tatea, rezistența la aer și apă, proprietăți fonice, rezistența mecanică ridicată, stabilita-
tea la solvenți, grăsimi, nu conține substanțe potențial cancerogene, elemente radioac-
tive, toxice, nu dezvoltă bacterii, nu atrage rozătoare sau insecte, reciclabil.  

Vată de lână 

Izolația de lână se folosește ca izolator termic și fonic, atât la construcții de lemn, cât și 
la casele de cărămidă. Izolația din lână se fabrică din fibre de lână naturală, spălată și 
tratată. Fibrele de lână sunt ținute împreună fie mecanic, fie folosind maxim 12 % fibre 
de poliester, pentru a forma plăci / saltele semirigide sau role. 

Izolația din lână de oaie are capacitatea de a respira, este higroscopică. În funcţie de 
producător şi agremente tehnice, conductivitatea termică a izolaţiei de lână variază  

λ = 0.0356 – 0,040 W/(mK). 

Lâna îşi păstreaza forma, are capacitatea de a reduce zgomotul. Având în vedere ca 
lâna are și un anumit grad de umiditate, izolația din lână de oaie este rezistentă la foc, 
se stinge automat în momentul în care flacăra este îndepărtată. 

Figura 2-16: Vată de lână [97] 

 

După terminarea ciclului de viață, izolația de lână 
se poate refolosi sau este biodegradabilă. Izolația 
de lână se poate monta fără echipament de pro-
tecție, nu produce iritații la piele sau la ochi. Nu 
conține substanțe periculoase sau praf, deci nu 
reprezintă un pericol pentru lucrătorii sau locuitorii 
casei. Fiind fabricată din fibre naturale, energia 
necesară fabricării izolației din lână de oaie re-
prezintă doar o fracțiune din energia necesară 
producerii aceleiași cantități de vată din fibre sin-
tetice. 

 

Nu trebuie să fie confundată lâna de oaie de la stână cu izolaţia fabricată din lână de 
oaie, certificată şi agreată de institutele europene ca fiind un material de construcţie. În 
caz contrar pot avea evenimentele neplăcute, de genul. mirosuri deranjante, molii sau 
dăunători, care pot chiar distruge elementele de structură la o casă din lemn. 
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Caracteristicile termofizice ale produselor pe bază de lână de oaie sunt prezentate în 
Anexa 5. 

Termoizolatii din paie 

Termoizolații din baloți de paie sunt ecologice și eftine, pot fi utiliate cu succes în cazul 
caselor pe pământ, permit respirația pereților, nu apare mucegai. Grosimea minimă a 
termoizolației este 45 cm. Acest sistem de termoizolare nu se poate aplica pe pereți 
care au în exterior elemente de metal. 

Peretele pe care se aplică termoizolația trebuie să fie uscat. Termoizolația din baloți de 
paie trebuie să fie începută la o înălțime de minimum 35 cm față de sol. În această zo-
nă se recomandă o termoizolație rezistentă la umezeală. Indiferent de soluția care se 
alege pentru finisare, baloții de paie trebuie tencuiți cu un strat de 2-3 cm de tencuială 
de argilă (lut, apг, var, nisip, paie). În principiu se aplică 3 straturi de tencuială, înainte 
de ultimul se montează un strat de plasă din fibră de sticlă. Fiecare strat trebuie să 
conțină var, ultimul strat de tencuială trebuie să fie numai o tencuială de var, a cărei 
impermeabilitate poate fi crescută prin adăugarea unei cantități de cenușă, sau/și praf 
de marmură, praf de sticlă, etc [98]. 

Figura 2-17: Termoizolatii din paie [95,97] 

  

 

Caracteristicile termofizice ale termoizolațiilor din paie sunt prezentate în Anexa 5. 

Stuful 

Stuful este uşor, stabil, poate fi uşor combinat cu alte marteriale de construcţie cum ar 
fi lutul, lemnul, argila, varul și cimentul. Aerul din şi dintre firele de stuf asigură o izolaţie 
termică şi fonică deosebită, asigurând astfel un confort ridicat.  

Materialele prefabricate din stuf şi-au dovedit eficacitatea, combinând calităţile fizice cu 
cele ecologice. Producerea acestor materiale are loc fără utilizarea unor componente 
chimice, fără emisii şi reziduuri. 

Plăcile termoizolante din stuf sunt obținute prin asamblarea tulpinilor de stuf uscat. Ca-
racteristicile termofizice ale termoizolațiilor din stuf sunt prezentate în Anexa 5. 
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Figura 2-18: Stuful și termoizolații din stuf [98, 99] 

   

 

 

Există și alte materiale pentru izolare, cum ar fi fibre ceramice, spuma melaminată, câ-
nepă și in (naturale) [38], plăcile compozite asamblate din mai multe materiale [44], etc. 
Caracteristicile termofizice ale termoizolațiilor din cânepă și in sunt prezentate în Anexa 
5. 

Un material de izolare al viitorului (în utilizarea pentru termoizolarea casei), care acum 
este utilizat pe scara mai largă la izolarea frigiderelor/congelatoarelor, sunt placile ter-
moizolante cu vid. Placile de termoizolare cu vid Optim-R de la Kingspan, au un coefi-

cient de conductivitate termică de doar 0,007 W/(mK), cu o grosime cuprinsă între 20 
și 60 mm. 

Trebuie de menționat faptul că în cazul construirii unei case noi pot fi folosite materiale 
de construcție moderne cu particularități specifice, care reduc considerabil disipațiile de 
căldură, comparativ cu materiale de construcție clasice, și deseori nu necesită aplica-
rea izolațiilor termice suplimentare. Din aceste materiale fac parte. Thermibloc, sisteme 
compozite, blocurile ceramice Porotherm, Klimabloc iBloc, etc. 

Thermibloc reprezintă un bloc din aschii de lemn mineralizate în proportie de 80 %, în 
care încorporeaza diferite tipuri de materiale termoizolatoare, de la polistiren expandat 
și grafitat la vată minerală bazaltică. Blocurile au o lățime maximă de 38 cm , înălțime 
de 25 cm și o lungime de 100 cm, fiecare bloc fiind format din 2 părți, ambele cu o 
structură din celule. 

Figura 2-19: Figura 2.19. Blocurile de construcție Termibloc [100] 

 

Primele cavități, sunt locate la exte-
riorul blocului Thermibloc, în care se 
introduc materialele termoizolatoare, 
vată minerală, polistiren expandat 
simplu și polistiren expandat grafitat. 
În cavitățile interioare se introduc 
cablurile rețelelor de electricitate, țe-
vile de apă etc., peste care se toar-
nă un perete de beton. 

Conductivitatea termică maxima a 
thermibloc-urilor cu polistiren grafitat 

este de 0,16 W/(mK).  

  

Sistemele compozite se folosesc pentru construirea caselor pasive. Pentru construcție 
folosesc 2 tipuri de pereți din aceleași materiale termoizolante (polistiren expandat și 

http://www.audita.ro/wp-content/uploads/2015/05/placa-termoizolanta-din-stuff.png
http://www.audita.ro/wp-content/uploads/2015/05/thermibloc-blocuri-constructie-cu-termoizolatie.jpg
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grafitat și Rockwool-vată minerală), dar cu diferite grosimi, o folie de protecție contra 
vaporilor, 2 părti din fibre de gips, toate ansamblate pe un cadru de lemn. Peretele are 

o conductivitate termică de 0,1 – 0,14 W/(mK) [100].  

Figura 2-20: Structura acoperișului cu sisteme compo-zite [49] 

 

Sistemele compozite, pre-
zentate în fig. 2-20, sunt 
formate din două straturi de 
material izolant cu caracte-
ristici diferite. 

polistiren expandat sinterizat 
sau aditivat cu grafit şi fibră 
de lemn, cuplate la un pa-
nou din OSB, în timp ce in-
tradosul poate fi disponibil 
din panouri netede sau pre-
văzute cu placaj din lemn, 
plăci din gips-carton (nor-
mal, hidrofug sau ignifug) 
sau fibră de gips 12 mm sau 
OSB [40]. 

1- Grindă streaşină;  

2- Grătar protecţie păsări; 

3 – Streaşină; 

4 -Panză permeabilă; 

5 - Panou compozit; 

6- Fixare panouri cu sistem mechanic; 

7 - impermeabilizare cu inveliş bituminous; 

8 - Manta de acoperire. 

 

Figura 2-21: Exemplu de panouri compozite [49] 
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Blocuri ceramice Porotherm cu dimensiunile 250x380x238 mm au o conductivitate ter-

mică de 0,141 W/(mK), densitate aparentă cca 840 kg/m3. Se produc și blocuri cera-
mice de 450 mm. 

Figura 2-22: Blocurile ceramice Porotherm și Klimabloc iBloc, respectiv [101,102] 

 
 

 

 

Caramida Porotherm trebuie udată pentru a obține o anumită umiditate la punerea în 
operă. 

Un alt bloc ceramic cu calități termice excelente este Klimabloc iBloc 50, de mărime 50 

cm, valoarea conductivitatii termice fiind 0,08 W/(mK). 

2.2 Adezivi, materiale de finisare și accesorii 

2.2.1 Adezivi și materiale de finisare 

Cerințele față de materialele de tencuire sunt prezentate în CP E.04.02-2003 [9] și 
aduse în Anexa 8. 

Pentru lipirea plăcilor termoizolante pe suport se utilizează adezivi specifici pentru po-
listiren sau mortare adezive pentru polistiren sau vată minerală, indicate de furnizorul 
complexului ETICS. Rezistenţa la aderenţă a acestor produse va avea valorile în con-
formitate cu SR EN 13499 sau SR EN 13500.  

Pentru realizarea protecţiei termoizolaţiei se utilizează un strat de grund de bază (din 
mortar adeziv predozat), armat cu plasă (ţesătură de fire de sticlă sau metalică) pentru 
a împiedica fisurarea. Grundul de bază trebuie să fie elastic, rezistent la şocuri, cu grad 
de impermeabilitate ridicat şi cu absorbţia de apă la suprafaţă redusă [55]. 

Stratul final cu rol de protecție și finisaj a ansamblului compozit ETICS împotriva in-
temperiilor, este alcătuit din amorsă, tencuieli decorative, vopsitorii, placaje. Tencuiala 
decorativă face parte din categoria tencuielilor acrilice, silicatice sau siliconice și este 
livrată predozată în saci gata preparată sub formă de pastă, livrată în găleți. 

Straturile de finisare vor avea caracteristicile privind durabilitatea şi aderenţa produse-
lor pe stratul de protecţie armat, grund de bază, (grad de băşicare, grad de fisurare, 
grad de exfoliere) conform SR EN 13499 şi SR EN 13500. Proiectantul va preciza în 
caietul de sarcini caracteristica stratului de finisaj referitoare la coeficientul de reflexie a 
luminii pe baza valorilor indicate de producător pentru fiecare culoare [50].  

 

 

http://www.audita.ro/wp-content/uploads/2015/05/bloc-ceramic-porotherm-38.jpg
http://www.audita.ro/wp-content/uploads/2015/05/Klimabloc-Ibloc-50.jpg
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2.2.2 Accesorii 

Dibluri 

Pentru fixarea mecanică a termoizolantului de suprafaţa suportului se utilizează dibluri-
bucşă de distanţare conform ГОСТ 27320 şi ГОСТ 28456, dibluri de poliamidă pentru 
construcţii conform ГОСТ 26998, de asemenea şurubuiri şi alte articole de feronerie 
[9]. 

În Anexa 9 sunt prezentate cerințele ETAG 014 și ETAG 020 Ghid de Agrement Tehnic 
European pentru dibluri din material plastic pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizo-
lante exterioare [55]. 

Profile 

În sistemul de termoizolaţie exterioară a clădirilor se utilizează mai multe tipuri de ele-
mente din tablă cu profilul în formă de L sau U care se execută din tablă perforată de 
aluminiu sau de oţel zincată. Tipul şi cantitatea lor se stabileşte în proiect [9]. 

ETICS include următoarele profile realizate din aliaj de aluminiu [55]: 

 Profil de soclu – profilul în formă de Z se fixează cu dibluri metalice ancorate în 
componenta rezistentă (pereți). Cota profilului și numărul de dibluri se indică în 
detaliile de execuție cuprinse în proiect; 

 Profil de colț – profil cornier cu sau fără plasă din fire de sticlă se montează în-
globat în tencuiala armată de protecție a termoizolației împreună cu armătura din 
plasă de fire de sticlă pentru protecția muchiilor verticale și asigurarea rectiliniari-
tății acestora; 

 Profil cu picurător – se fixează asemănător profilului de colț și asigură protecția 
muchiilor orizontale și evită prelingerea apei pe intradosul elementelor de fațadă. 

 

Plasă din fire de sticlă 

Cerințele față de plasă sunt aduse în CP E.04.02-2003 [9]. 

Caracteristicile rezistenţei la tracţiune a plasei pentru armare (din fire de sticlă sau me-
talică) vor fi conform SR EN 13499 şi SR EN 13500;  

Plasa din fire de sticlă rezistentă la substanțe alcaline, utilizată pentru armarea stratului 
de protecție a termoizolației, trebuie să prezinte următoarele caracteristici, suplimentar 
față de cerințele ansamblului ETICS: 

 Tipul de țesere să prevină deformarea și deplasarea firelor și ochiurilor plasei; 

 Dimensiuni de livrare. lățime >100 cm; 

 Dimensiunea golurilor ochiurilor. minimum 3×3 mm (maximum condiționat de 
greutatea și rezistența la tracțiune a plasei și de rezistența la impact și la penetra-
re a ansamblului); 

 Greutatea >140 g/m2 [55]. 

 

2.2.3 Criterii şi niveluri de performanţă pentru procedurile de realizare a lucrărilor 
de izolaţii termice [55] 

Lucrările de izolare termică se execută pe baza proiectelor întocmite de proiectantul lu-
crărilor de construcţie, verificate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare. Înainte de 
efectuarea lucrărilor trebuie să fie controlate suprafeţele suport cu privire la planeitatea 
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necesară, în funcţie de tipul şi modul de fixare a stratului termoizolant. Suprafeţele su-
port pe care urmează aplicarea directă a barierii contra vaporilor de apă sau a izolaţiei 
termice trebuie să curăţate şi amorsate. 

Lucrările de izolare termică se execută numai cu personal specializat, care trebuie să 
verifice permanent atât grosimea şi calitatea materialului termoizolant, cât şi respecta-
rea dimensiunilor punţilor termice din proiect.  

La executarea lucrărilor de izolare termică trebuie să se respecte prevederile cuprinse 
în normele tehnice de folosire specifice fiecărui material termoizolant (standarde de 
produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, mărci de fabricaţie etc.), nu se 
vor folosi decât materiale agrementate tehnic în vederea utilizării în construcţii în Re-
publica Moldova, cu certificate de conformitate privind îndeplinirea caracteristicilor pre-
văzute în normele tehnice de produs. 

La punerea în operă a materialelor termoizolante se vor avea în vedere măsurile de 
transport, manipulare şi depozitare prevăzute în normele tehnice ale produselor res-
pective, precum şi recomandările producătorului pentru evitarea degradării acestora. În 
procesul de realizare a izolației termice se interzice utilizarea materialelor degradate 
(cu spărturi, ştirbituri, grosime necorespunzătoare şi neuniformă etc.) sau cu caracte-
ristici fizico – mecanice inferioare celor prevăzute în normele tehnice specifice.  

Materialele sub formă de plăci trebuie să fie așezate cu rosturile strânse. Eventualele 
spaţii dintre plăci vor fi completate cu bucăţi tăiate la dimensiunile necesare, din ace-
leaşi materiale, pentru a se obţine un strat termoizolant continuu.  

În caz de ploaie, în timpul execuţiei termoizolaţiei, suprafaţa stratului termoizolant se va 
acoperi cu folii de protecţie, asigurându-se scurgerea apelor. Controlul în timpul exe-
cuţiei lucrărilor de izolaţii termice se va efectua de către executant şi de către benefici-
ar, prin sistemul propriu de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, verificându-se corespondenţa dintre lucrările efectuate şi prevederile din pro-
iect. 

Procedurile de realizare a izolației termice constituie un ansamblu de operațiuni care 
utilizează resurse materiale, manoperă și utilaje pentru executarea unei lucrări cu ur-
mătoarele obiective: 

 Costuri / m2 scăzute. costurile scăzute sunt rezultatul fie a utilizării unor materiale 
mai ieftine cu durabilitatea și calitatea scăzută, fie a reducerii manoperei cu ur-
mări asupra calității execuției; 

 Timp redus de executare. se poate obține prin utilizarea unei tehnologii pe bază 
de produse cu timp mic de uscare și întărire (adezivi) sau prin utilizarea montaje-
lor uscate cu grad de toleranță mic și grad de finisare ridicat; 

 Durabilitate îndelungată. durabilitatea unui ansamblu se determină după compo-
nenta cea mai puțin durabilă; 

 Garanție extinsă. garanția ansamblului trebuie să fie mai mare sau cel puțin ega-
lă cu durata de recuperare a investiției. 

2.3 Lucrări de izolaţii hidrofuge 

2.3.1 Date generale de referință, privind izolațiile hidrofuge 

   

 

 

Hidroizolaţiea reprezintă structura etanşă, continuă şi omogenă de protecţie  

a elementelor sau părţilor de construcţie împotriva infiltraţiilor şi/sau 

exfiltraţiilor apei şi/sau a umidităţii naturale a mediului [103]. 
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Stratul termoizolant din structura unui element exterior de construcţie trebuie protejat 
contra [6]:  

 Umidităţii din exterior şi precipitaţiilor atmosferice, prin straturi de protecţie (ten-
cuieli, finisaje hidrofobizate la pereţi, respectiv învelitori şi hidroizolaţii la aco-
perişuri);  

 Umidităţii din interior, prin straturi de protecţie (bariere contra vaporilor de apă);  

 Infiltraţiilor de aer, prin straturi de protecţie (bariere antivânt);  

 Radiaţiei solare (straturi de aerare pentru asigurarea stabilității termice, protecţii 
în culori deschise etc.) ;  

 Agenţilor biologici, prin tratamente speciale.  

 

Excepţie fac acoperişurile cu învelitoare inversă (ranversate), la care stratul termoizo-
lant trebuie să aibă capacitatea de a rezista la agenţii climatici menţionaţi. Stratul ter-
moizolant în cazul de față se protejează printr-un strat superior geotextil şi un strat de 
lest.  

Figura 2-23: Cauzele principale a umidității din zidării [104] 

 

Cauzele principale a umidităţii din zidării sunt 
[104].  

Condens excesiv. Apariția condensului exce-
siv a apei pe suprafeţele pereţilor este legată 
de punţi termice sau de o umiditate excesivă 
în mediul interior cauzată de lipsa de venti-
laţie sau de un sistem de încălzire dimensio-
nat necorespunzător; 

Penetrarea apelor meteorice. Apa de ploaie 
datorită erorilor de proiectare sau a infiltraţii-
lor, penetrează şi stagnează, poate dizolva 
sărurile prezente în materialele de construcţie 
şi poate duce la apariția eflorescenţei și de-
pozitelor de apă; 

Ascensiunea pe capilaritate (umiditate de as-
censiune) este produsă de contactul direct a 
părţii inferioare a peretelui cu apa sau terenuri 
umede, este influențată de dimensiunile pori-
lor ale materialelor utilizate. Fenomenul umidi-
tăţii de ascensiune este responsabil de 
apariţia eflorescenţei pe tencuială. 

 

Pentru asigurarea durabilității construcțiilor sunt necesare structuri hidrofuge care tre-
buie să fie impermeabile, rezistente la acțiunea agresivă a apei și stabile la variații de 
temperatură. Izolațiile hidrofuge se pot realiza prin. hidrofobizarea porilor deschiși și a 
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canalelor capilare, prin impregnare cu materiale hidrofobe; acoperirea cu pelicule de 
vopsele hidrofobe / izolarea cu materiale sub formă de foi flexibile și hidrofobe/crearea 
unui strat superficial de granule mici și hidrofobe. 

 

 

 

 

 

 

 

Structurile termohidroizolante pot fi [103]. 

 Structuri clasice. structura termoizolantă este cuprinsă între structura hidroizolan-
tă şi elementul structural suport (se menţionează că stratul de difuzie şi bariera 
contra vaporilor fac parte din structura termoizolantă); 

 Structuri ranversate. termoizolaţia este aplicată peste structura hidroizolantă 
(spre exterior); 

 Structuri distincte (separate). hidroizolantă şi termoizolantă (în care termoizolaţia 
este prevăzută în interiorul construcţiei, sub elementul suport al hidroizolaţiei); 

 Structurile hidroizolante sunt aplicate, de regulă [55]; 

 În totală aderență, pe suport rigid (beton armat, elemente prefabricate din beton 
armat, fâșii din beton celular armate, șape armate, șape de rectificare); sau  

 În totală aderență, semiaderență sau flotant-lestat, pe suport elastic, semirigid 
sau semielastic (lemn sau plăci fibrolemnoase, plăci termoizolante (din polistiren 
expandat, poliizocianurat, poliuretan, plută aglomerată, perlit, vată minerală, etc.).  

2.3.2 Produsele hidroizolante și nivelurile lor de performanță  

Există o mare diversitate a produselor hidroizolante, în continuare fiind descrise succint 
cele folosite mai des.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura hidroizolantă este un sistem structural monostrat, bistrat sau multi-
strat din materiale hidroizolante. Structurile hidroizolante pot fi constituite din 
membrane hidroizolante (bituminoase sau polimerice) sau din mase omogene 
cu aplicare peliculară (bituminoase sau polimerice). 

Suport termen ce defineşte natura suprafeţei pe care se aplică hidroizolaţia 
[103]. 

 

 

Membrane (membrane hidroizolante) reprezintă totalitatea materialelor hi-
droizolante sub formă de foi groase ambalate în suluri [103]. 
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Figura 2-24: Membrană bituminoasă autoadezivă [105] 

 

Membranele bituminoase pot fi alcătuite pe baza a 
două mari categorii de bitum. 

bitum oxidat 

Membranele pe bază de bitum oxidat sunt materiale 
tradiţionale care prezintă în general niveluri reduse ale 
comportamentului la temperaturi scăzute (flexibilitate); 

bitum aditivat (bitumpolimeri)  

Membranele pe bază de bitum aditivat reprezintă sor-
tul cel mai utilizat pe plan mondial, cu calităţi net su-
perioare faţă de materialele hidroizolante pe bază de 
bitum oxidat. 

Membranele bituminoase pot conţine unul sau două 
straturi de armare, strat suport şi de protecţie. 

 

Straturi de armare sau suport din materiale organice: 

 Carton celulozic în prezent are utilizare redusă; caracteristicile fizicomecanice 
sunt modeste, comportă variaţii dimensionale apreciabile la variaţii de temperatu-
ră şi umiditate; 

 Pânza sau ţesătură din fire textile, în prezent cu utilizare redusă; în multe cazuri 
are un comportament aleatoriu;  

 Pâslă poliesterică constituie unul din materialele cele mai utilizate pe plan mondi-
al. Pâslă poliesterică este utilizată ca material de armare al membranelor sau ca 
material suport; 

 Ţesătura poliesterică ca strat de armare se impune faţă de pâslă (voalul) polies-
terică; are foarte bune calităţi privind rezistenţa la perforare dinamică, stabilitate 
dimensională şi rezistenţă la alungire la rupere. Poate constitui şi strat suport; 

 Folii subţiri polimerice ca strat suport (film termofuzibil). 

 

Straturi de armare sau suport din materiale anorganice: 

 Împăslitură (voal) din fibre de sticlă constituie un tip de armătură cu foarte largău-
tilizare; poate constitui şi strat suport; 

 Ţesătura din fire de sticlă constituie strat de armare sau strat suport; ca strat de 
armare conferă calităţi fizicomecanice superioare; 

 Folii metalice sau mixte (metal + polimeri) pot constitui strat suport sau strat de 
armare (utilizate ca barieră puternică contra vaporilor);  

 Reţelele metalice subţiri (plase) constituie strat special de armare pentru anumite 
membrane utilizate la etanşarea construcţiilor supuse la ape cu mare presiune 
hidrostatică; 

 Protecţia din fabricaţie (autoprotecţia) membranelor bituminoase se realizează în 
cazul contactului direct cu mediul exterior (factori climatici, lumina şi acţiuni me-
canice). 
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Protecţia poate fi alcătuită din: 

 Granule sau paiete minerale granule din nisip cuarţos, ceramică concasată, paie-
te din ardezie sau mică etc. - conferă membranelor protecţie eficientă împotriva 
acţiunii radiaţiilor solare şi a acţiunilor mecanice şi au rol decorativ; 

 Folii metalice aluminiu ecruisat şi inox sau cupru - se utilizează ca strat de pro-
tecţie al hidroizolaţiilor pentru suprafeţele verticale datorită calităţilor reflectante 
(termoreflexie şi reflexie a radiaţiilor ultraviolete); 

 Folii polimerice utilizate ca protecţie mecanică; cele mai uzuale sunt foliile polies-
terice; 

 Folii complexe, polimerice metalizate sau polimerice placate cu folii metalice;  

 Utilizate ca protecţie mecanică şi contra radiaţiilor solare; 

 Compound bituminos special fabricat cu rezistenţă faţă de factorii de mediu (ra-
diaţii solare, în special UV) - pot avea şi însuşiri antivegetale (antirădăcini). 

Materialele hidroizolante bituminoase din mase omogene cu aplicare peliculară consti-
tuie gama de produse cu utilizări variate (amorse, mase peliculare hidroizolante, mase 
adezive şi mase de etanşare) în compoziţii şi structuri diverse. 

 

 

 

 

În lucrările de hidroizolaţii, bitumul oxidat se utilizează în următoarea gamă de produse. 

 Amorsa - bitum oxidat topit, diluat în solvenţi organici compatibili (1/3 bitum şi 2/3 
solvent). Se aplică rece pentru asigurarea aderenţei hidroizolaţiei la suport. Este 
interzisă utilizarea motorinei ca solvent sau ca amorsa; 

 Mastic fierbinte - bitum oxidat topit cu adaosuri minerale (maxim 30 %  

 pulberi sau fibre minerale). Se aplică fierbinte la lipirea şi peliculizarea suplimen-
tară de suprafaţă a membranelor cu bitum oxidat; 

 Mastic rece - bitum oxidat topit cu adaosuri minerale şi diluat în diverse proporţii 
cu solvenţi organici. Se aplică rece, în diferite vâscozităţi, la peliculizări de supra-
faţă, ca masă de şpaclu sau ca adeziv; 

 Emulsii şi dispersii în apă - material fluid cu aplicare la rece utilizat ca amorsă 
sau la peliculizări hidroizolante, în special pentru spaţii închise sau cu pericol de 
incendiu şi explozie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumul oxidat reprezintă materialul primar utilizat în realizarea membranelor 
cu bitum oxidat, în lipirea acestora şi ca material de bază la amorsarea supra-
feţelor. 
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Figura 2-25: Membrana PVC, întărită cu o rețea de poliester [106] 

 

 

Membranele polimerice sunt reprezentate de 
materiale diverse din categoria polimerilor elas-
tomeri sau plastomeri (produşi de polimerizare 
înaltă a hidrocarburilor nesaturate).  

Se armează cu materiale tip reţea (ţesături rare 
cu acelaşi tip de urzeală şi bătătură) din fire tex-
tile, sticlă, poliesterice sau metalice subţiri. De-
punerea sau dublarea (armarea) se face pe pâs-
lă din fibre poliesterice sau din sticlă. Nu sunt 
excluse nici un fel de alte combinaţii de materia-
le. 

Figura 2-26: Masă hidroizolantă omogenă pe bază de ciment (aplicare peliculară) [107] 

 

Materialele hidroizolante polimerice din mase 
omogene cu aplicare peliculară constituie o gamă 
de produse cu utilizări specializate (amorse, ma-
se peliculare hidroizolante, mase adezive şi mase 
de etanşare) în compoziţii şi structuri diverse.  

Criteriile de performanță și nivelurile de evaluare 
calitativă pentru produsele hidroizolante bitumi-
noase și cele din material plastic sau cauciuc se 
prezintă în Anexa 10. 

Exemplu de prezentare a caracteristicilor tehnice 
a unui produs de hidroizolare se dă în Anexa 11. 

 

2.3.3 Aspectele calității lucrărilor de reabilitare hidrofugă 

Proiectarea hidroizolaţiilor la clădiri se va realiza în baza următoarelor aspecte [108].  

 Stabilirea cerinţelor de performanţă necesare pentru structura hidroizolantă pre-
conizată a fi utilizată; 

 Stabilirea tipului de hidroizolaţie ce urmează a fi aplicată. În cazul structurilor 
termohidroizolante, se va corela cu normele în vigoare privind termoizolarea con-
strucţiilor, cu aspectele legate de structura ansamblului termohidroizolant; 

 Stabilirea structurii ansamblului hidroizolant (monostrat, multistrat), a materialelor 
componente (bituminoase sau polimerice) şi a sistemului de aplicare pe suport 
pentru suprafeţele orizontale, înclinate şi verticale; 

 Stabilirea accesoriilor şi elementelor constructive locale (receptoare pluviale, 
jgheaburi, străpungeri, diferenţe de nivel, socluri, etc); 

 Prezentarea elementelor speciale, particulare; 

 Determinarea cantităţilor de lucrări și de materiale;  

 Stabilirea condiţiilor privind verificarea calităţii lucrărilor şi urmărirea comportării 
în exploatare. 
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Bariera contra vaporilor de apă se recomandă a fi prevăzută, indiferent de umiditatea 
relativă a aerului din interiorul încăperilor, la elementele multistrat alcătuite dintr-un 
strat interior din materiale poroase, permeabile la vapori (de ex.. plăci din vată minerală 
sau de sticlă etc.) şi un strat exterior cu rezistenţă mare la difuzia vaporilor (hidroizo-
laţii, foi de tablă etc.). Bariera contra vaporilor de apă se prevede obligatoriu pe partea 
dinspre care vaporii pătrund în elementul de construcţie (de obicei pe partea „caldă” a 
termoizolaţiei sau pe faţa interioară a elementului de construcţie), pe un strat suport co-
respunzător tipului de barieră ales.  

Pe tavane nu se aplică nici o protecţie cu rol de barieră contra vaporilor. Se recomandă 
utilizarea de tencuieli poroase.  

La pereţii încăperilor cu umiditate relativă interioară sub 60% (inclusiv la băi şi bucătă-
rii), straturi impermeabile la vapori de apă, sub formă de pelicule, folii sau placaje se 
recomandă să fie aplicate pe feţele exterioare numai pe suprafeţe reduse (nu în câmp 
continuu) [6]. 

Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de hidroizolații se impun următoarele etape. 

 Recepţia materialelor de hidroizolaţie şi accesorii; 

 Păstrarea şi depozitarea materialelor; 

 Controlul calităţii la punerea în operă; 

 Recepţia lucrărilor. 

 

Tabelul 2-1: Aspectele de calitate privind hidroizolaţia acoperişurilor şi a altor elemente ale clădiri-
lor supuse acţiunii apelor meteorice [89] 

Nr. 
crt. 

Cerinţe de 
calitate 

Condiţii tehnice Criterii de performanţă 

1 
Rezistenţa şi 
stabilitatea 

Aptitudinea de 
exploatare 

Evitarea deformaţiilor excesive sub 
sarcini concentrate. săgeata limitată sub sar-
cină; se referă la structura hidroizolantă în ra-
port cu suportul. 

Evitarea degradărilor produse la 
deplasările suportului. alungirea la rupere la 
tracţiune. 

Capacitatea de 
rezistenţă şi 
stabilitatea 

Forţa de aderenţă la suport (realizată 
prin lipire sau testare) în vederea 
prevenirii efectelor sucţiunii şi presiunii vântu-
lui 

Durabilitatea 
structurală 

Menţinerea proprietăţilor iniţiale. durata 
de garanţie stabilită 

2 Siguranţa în exploatare 
Siguranţa în 
utilizare 

Rezistenţa la încărcări concentrate. 
rezistenţa la perforare statică. 
Rezistenţa la şoc cu corpuri dure. 
rezistenţa la perforare dinamică. 

3 Siguranţa la foc Rezistenţa la foc 

Clasa de combustibilitate. 
în mod curent nu se pun condiţii; 
pentru cazuri cu pericol de foc se 
vor lua măsuri specifice (includerea 
hidroizolaţiei între elemente sau bariere cu 
straturi incombustibile) 

4 
Igiena, sănătatea 
oamenilor, refacerea 
şi protecţia 

Igiena aerului şi 
apei 

Emisia de substanțe poluante. pe durata ex-
ploatării hidroizolaţiei nu se admit emisii de 
substanţe toxice sau insalubre;  

5 
Protecţia termică, 
izolare hidrofugă şi 
economia de energie 

Protecţia termică 

Comportament la temperaturi ridicate. 
deplasări limitate ale hidroizolaţiei 
faţă de suport. 
Comportament la temperaturi scăzute. 
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Izolarea 
hidrofugă 

Etanşeitatea la apă. impermeabilitatea 
hidroizolaţiei. 

6 
Protecţia împotriva 
zgomotului 

Izolarea la 
zgomot de 
impact 

Îmbunătăţirea indicelui de izolare la 
zgomot de impact. 
se determină în cazuri speciale 
(terase utilitare cu circulaţie intensă, 
spaţii interioare ce necesită nivel 
redus de zgomot). 
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3 Costul global (CG) al clădirii şi elementelor acesteia 

3.1 Definirea costului global şi a categoriilor de costuri 

3.1.1 Conceptul de Cost Global 

Costul Global (CG) reprezintă un concept general economic aferent domeniul construc-
țiilor. Costul, conform teoriei economice, este expresia valorica a tuturor factorilor de 
producție consumați pentru producerea si distribuția bunurilor materiale, executarea de 
lucrări si prestarea de servicii. Altfel spus, costul reprezintă expresia monetară a tuturor 
cheltuielilor de resurse pe care unităţile economice le efectuiează.  

In acest context general Costul Global, aferent unei clădiri (sau unei părţi a ei), se defi-
neşte ca totalitatea cheltuielilor, legate de edificarea sau cumpărarea clădirii, pe de-o 
parte, şi întreținerea şi exploatarea acesteia pe perioada de viaţă, pe de altă parte.  

Costul global se aplică în principal la: 

 Determinarea fezabilității economice a măsurilor propuse de economisire a ener-
giei in clădiri; 

  Compararea soluţiilor alternative de economisire a energiei in clădiri (diverse 
opţiuni de izolare a anvelopei etc.); 

  Alegerea soluțiilor tehnice concrete, ce privesc instalațiile energetice ale clădirilor 
(sisteme de încălzire şi preparare a apei calde, ventilaţie, iluminat), prin compara-
rea costurilor pentru variantele/soluțiile de alternativă; 

  Fundamentarea soluţiilor optime generalizate (şi recomandate prin acte normati-
ve), precum stabilirea nivelurilor optime de performantă energetică a clădirilor 
etc. 

 

Termenul „cost global” este preluat din standardul european EN 15459 [112-114] și 
practic corespunde cu ceea ce în literatura de specialitate este numit „cost pe durata 
de viață” sau „cost total actualizat” [115-119] . De menţionat, că metodologia calculului 
costului global se bazează pe metodologia valorii nete actualizate (eng. Net Present 
Value);  

Câteva standarde naţionale asociate conceptului de cost global.  

Germania  VDI 2067 Economic efficiency of building installations. Fundamentals and 
economic calculation; 

 Austria ÖNORM M 714   Economic comparison calculation of energy systems 
based on the extended annuity-method; 

 Franţa  Méthode de coût global actualisé; 

 Elveţia SIA SN 506480  Calcul de rentabilité dans le bâtiment. 

 

Calculul costului global al clădirii se realizează pentru o perioadă de studiu (perioadă 
de calcul) T egală cu durata normată de viață a ei. Insă, multe din elementele constitu-
ante ale clădirii au durate de viață mai mici decît T. In acest context pentru a abordare 
corectă a costurilor pentru toate elementele clădirii ce au o durată de viață mai mică 
decît T va fi considerat un număr intreg de cicluri de viață, ce ar permite acoperirea pe-
rioadei T, cu evaluarea și deducerea din CG a valorii remanente la finele perioadei de 
calcul. 
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3.1.2 Structura costului global 

Costul global, aplicat in calculele tehnico-economice şi economico-financiare, aferente 
clădirilor include. investiția inițială, suma cheltuielilor anuale, valoarea finală și, dacă 
este cazul, cheltuielele de eliminare.  

Cheltuielile anuale, la randul lor, includ: 

 Cheltuielele cu intreținerea și reparațiile curente; 

 Cheltuielele pentru energie (și combustibil); 

 Cheltuielele cu înlocuire periodică a elementelor uzate; și 

  Costul emisiilor de gaze cu efect de seră, dacă este cazul. 

 

Schematic structura costului global poate fi prezentată astfel. 

Costul global = totalitatea cheltuielilor incorporate in costul inițial al clădirii +  

+ cheltuielile de operare ți mentenanță a clădirii pe durata de studiu 

sau Costul global = cheltuielile iniţiale + cheltuielile ulteriore 

sau Costul global = cheltuielile cu investiția + cheltuielile de mentenanță  

 + de exploatare + de înlocuire - valoare reziduală.  

De remarcat, că toate componentele costului global trebuie să reprezinte valori actuali-
zate, raportate la un an de referinţă θ, numit de altfel – anul de pornire. 

Ca expresie matematică, costul global al unui proiect investiţional, reprezintă suma tu-
turor costurilor, asociate clădirii, pentru o anumită perioadă de timp (fig.3.1), exprimate 
în valori echivalente la un moment dat, respectiv . 

 
T V

t T

0 t,v t ,v T

t 1 v 1

CG  =  I   (C I ) 1 i  VR (1 i)
 

 

      
 (3.1) 

în care. I0 reprezintă investiţia iniţială, realizată la anul 0, 

T - durata perioadei de calcul, ani, 

Ct,v - cheltuielile din categoria v la anul t, 

It,v - investitia din categoria v la anul t, 

 - factorul de actualizare la anul t (FAt) , 

 VRT - valoarea finală a clădirii la anul T, 

 θ – anul de actualizare a cheltuielilor. 

 

Structura costului global poate fi prezantată și intr-un mod generalizat - 

CG = I0 + Ip,act + CTAO&M + CTAenerg - VRT,act , (3.2) 

unde  

 Ip,act reprezintă cheltuielile totale actualizate, asociate investițiilor de inlocuire; 

 CTAO&M - cheltuielile totale de operate și mentenanță a clădirii; iar 

 CTAenerg - cheltuielile totale pentru energie (și combustibil) pe perioada de cal-
cul T. 
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Costurile globale urmează a fi calculate pentru clădirea prezentată la un grad suficient 
de dezagregare în elemente constituante separate, astfel încât diferențele dintre măsu-
rile/pachetele/variantele propuse pentru evaluarea tehnico-economică să fie reflectate 
în valoarea costului global.  

In cazurile in care accent se pune pe compararea măsurilor/pachetelor/variantelor (și 
nu pe evaluarea costurilor totale pentru investitor și pentru utilizatorul clădirii), următoa-
rele elemente de cost pot fi omise din calcul.  

 Costurile aferente elementelor clădirii care nu au o influență asupra performanței 
energetice a clădirii, de exemplu. costul podelei, costul zugrăvelii etc. (în cazul în 
care calculul performanței energetice nu indică diferențe în acest sens); 

 Costurile care sunt aceleași pentru toate măsurile/pachetele/variantele evaluate 
pentru o anumită clădire de referință (chiar dacă elementele asociate ale clădirii 
au sau ar putea avea o influență asupra performanței energetice a clădirii). Deoa-
rece aceste elemente de cost nu generează diferențe la compararea măsurilor / 
pachetelor / variantelor, nu este obligatorie includerea lor.  

 

Exemple în acest sens ar putea fi.  

 Pentru construcțiile noi. terasamente și fundație, costul scărilor, costul ascensoa-
relor etc. – dacă aceste elemente de cost sunt aceleași pentru toate măsuri-
le/pachetele/ variantele evaluate;  

 Pentru lucrările majore de renovare. costul schelelor, costul de demolare etc. – 
din nou, cu condiția prealabilă să nu fie preconizate diferențe între aceste ele-
mente de cost în ceea ce privește măsurile/ pachetele/variantele evaluate.  

Figura 3-1: Perioada de calcul T a unei clădiri 

 

3.1.3 Două abordări ale calculului costului global 

Evaluarea CG poate fi abordată din două perspective distincte -  

 Macroeconomică (societală), de pe poziţia intereselor economiei naţionale - cu 
excluderea taxelor, precum TVA şi tuturor subvenţiilor şi stimulentelor aplicabile); 

 Microeconomică (financiară), din perspectiva intereselor agenţilor economici, ţi-
nând seama de preţurile plătite de agentul economic, inclusiv impozitele pe venit, 
taxele vamale şi, dacă este cazul, de subvenţiile primite de la stat). 

 

In cazul proiectelor finanțate de la stat - se va aplica abordare macroeconomică, iar în 
toate celelalte cazuri – abordarea microeconomică. 

Timpul

aniT-1 0 1 2 t

Perioada de execuţie,

d

Perioada de calcul, 

T

... ...
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3.1.4 Factorul de incertitudine şi abordarea lui 

Incertitudinea informațiilor este prezentă în analiza tuturor proiectelor de investiţii. Con-
siderând perioade îndelungate de timp pe viitor‚ în mod firesc‚ trebuie să se ţină cont şi 
de natura informaţiilor disponibile.  

Puţine date de intrare sunt cunoscute în formă deterministă. Majoritatea lor sunt infor-
maţii incerte‚ vagi‚ adesea prezentate prin valori medii‚ sau sub formă de intervale - "de 
la ... până la ...". Aceasta se referă‚ în primul rând‚ la costurile materialelor și produse-
lor, la preţurile la energie și combustibil etc.  

În figura 3.2 este prezentat conul de incertitudine al evoluţiei costului combustibilului 
fososit pe durata de calcul T (Ccomb,0 - valoarea iniţială, r - rata medie anuală de 
creştere a costului). 

Incertitudinea informaţiilor de intrare provoacă o incertitudine în valorile indicatorilor de 
eficienţă‚ iar‚ în final‚ şi în alegerea soluţiei finale. Odată cu extinderea duratei de calcul 
creşte şi gradul de incertitudine a informaţiilor de intrare, respectiv şi impactul acestora 
asupra alegerii soluţiei optime. 

Figura 3-2: Conul de incertitudine a cheltuielilor pentru energie și combustibil 
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Figura 3-3: Figura 3.3. Trei situaţii de comparare a două soluţii – x1 şi x2 
 

 
CG 

a) b) c) 

x1 x2 x1 x1 x2 x2 

 

 

În figura 3.3 sunt prezentate trei situaţii caracteristice de comparare a două soluţii  
(x1 şi x2) în condiţii de incertitudine. 

 Dominare absolută a unei soluţii (a); 
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 Cuasidominare (b); şi 

 Imperceptibilitate absolută (c). 

 

Pentru durate de studiu mari – de 20...50 ani‚ cu care se operează in domeniul clădiri-
lor‚ deseori există doar iluzia de soluţie optimă‚ pe când în realitate toate soluții-
le/variantele comparate pot fi imperceptibile (fig. 3.3,c). 

În cazul imperceptibilităţii‚ atunci când, conform criteriului de optimizare acceptat (CG 

 min)‚ nu se poate afirma că o soluţie este mai eficientă decât alta‚ este necesar de a 
apela şi la alte criterii de comparare. 

Exemplu . Fie că costul global, estimat pentru trei variante de proiect, constituie –  
CGA = 1200 u.m., CGB = 1300 u.m. şi CGC = 1400 u.m. În plus, admitem că acestea 
sunt valorile medii, iar abaterile posibile (eroarea) constituie 15%. De aici rezultă că va-

lorile CG pe intervale sunt. CGA = 1020  1380, CGB = 1105 1495 şi CGC = 1190

 1610. În situaţia dată nu se poate de afirmat cu certitudine care este varianta optimă 
(fig. 3.4). 

Însă, doar o singură informaţie, cunoscută în plus, ar putea introduce mai multă clarita-
te în ordonarea economică a variantelor. Fie că în structura CG, pentru cele trei soluții 
de alternativă, este prezentă una şi aceeaşi componentă –  

CTAj = 1000 0,15·1000; atunci variantele considerate se deosebesc, de facto, doar 

prin cheltuielile rămase CGj - 

 CTAA = 200 0,15·200 = 170 230; 

 CTAB = 300 0,15·300 = 255 345; 

 CTAC = 400 0,15·400 = 340 460. 

 

După această precizare, variantele sunt reordonate (fig. 3.5), de unde uşor se desprin-
de concluzia precum că varianta A, chiar in condițiile de incertitudine considerate se 
constată că este cu certitudine cea mai bună soluție (varianta optimă). 

Figura 3-4: Situaţie de imperceptibilitate a soluţiilor comparate 
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Figura 3-5: Situaţie de dominare absolută a soluţiei 
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În final, putem menționa că. 

 Prezenţa incertitudinii informaţiilor de intrare este un factor obiectiv ce necesită a 
fi luat în considerare în calculele tehnico-economice şi economico-financiare; 

 Incertitudinea creşte odată cu extinderea duratei de calcul; 

 Incertitudinea aduce la creşterea volumului şi complexităţii calculelor‚ la dificultăţi 
în alegerea soluţiei finale.  

3.2 Aspecte metodologice ce privesc calculul elementelor de cost  

3.2.1 Costului investiţiei iniţiale și a investiţiei periodice 

Costul investiţiei iniţiale I0 reprezintă costul clădirii livrate clientului, gata de utilizare. 
Acest cost include proiectarea, achiziționarea de sisteme și componente, instalarea şi 
testarea sistemelor tehnice, conectarea la utilităţi, darea în exploatare.  

In cazul modernizării unei clădiri existente costul pentru investiţia iniţială va include toa-
te costurile realizate in cadrul modernizării, iar câştigurile anuale, aferente măsurilor de 
eficienţă energetică, vor fi deduse din cheltuielile globale. 

De remarcat, că costul investiției initiale I0 intră in mod expres în valoarea costului glo-
bal, fără careva modificări, întrucât anul de actualizare ales, coincide cu anul realizării 
investiției inițiale. 

Pentru mai multe categorii de elemene ale clădirii durata lor de viață normată este mai 
mică decît durata de calcul T. In aceste condiții se impune necesitatea considerării 
operațiunilor de înlocuire a elementelor uzate cu altele noi. In final, pentru fiecare din 
aceste categorii de elemente urmează de a integra costurile periodice cu investițiile 
respective in costul global (fig. 3.6). 
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Figura 3-6: Cheltuielile periodice cu investiția (Ip) pentru elementele clădirii cu o durată de viață 
(Tp) mai mică decît durata de calcul T 

 

 

3.2.2 Cheltuielilor de operare și mentenanţă a clădirilor (O&M) 

Cheltuielile de operare 

Cheltuielile de operare, de altfel numite cheltuieli de exploatare sau cheltuieli de funcți-
onare ale unei clădiri se referă la acele cheltuieli efectuate în mod curent pentru asigu-
rarea confortului sau bunelor condiţii celor care trăiesc sau iși desfășoară activitatea în 
clădirea dată (spre exemplu, asigurarea utilităţilor).  

Cheltuielile de operare in caz general includ.  

 Costurile de aprovizionare cu energie (încălzire/răcire, apă caldă menajeră, 
energie electrică etc.); 

 Costurile legate de alimentarea cu apă (de alimentare și canalizare); 

 Anumite costuri diverse (taxe și asigurări). 

 

Pornind de la faptul că cheltuielile de aprovizionare cu energie și/sau combustibil re-
prezintă o dominantă in costul O&M, adesea aceste cheltuieli sunt prezentate în struc-
tura costului global ca o componentă separată. 

Cheltuielile de mentenanţă  

Cheltuielile de mentenanță reprezintă cheltuielile necesare pentru întreţinere şi repa-
raţii curente; valoarea acestora se determină ca valoarea de deviz a tuturor lucrărilor 
ce se execută în cadrul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente. 

Lucrările de întreţinere și de reparaţii curente sunt determinate de uzura sau degrada-
rea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în procesul de exploatare, ori de 
acţiunea agenţilor de mediu, și au ca scop menţinerea stării tehnice satesfăcătoare a 
construcţiilor. Realizarea acestor lucrări nu necesită o expertizare tehnică. 

Lucrările de întreţinere constau în remedierea, repararea sau refacerea periodică a 
părţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzură, straturi şi în-
velitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. 
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Lucrările de reparaţii curente constau în înlocuirea unor elemente, detalii sau părţi de 
elemente de construcţii şi instalaţii uzate, fără a modifica valoarea sau caracteristicile 
tehnice ale construcţiilor. 

Subcategoriile de cheltuieli de întreținere a clădirilor sunt detaliate mai jos.  

 Cheltuieli de management, inclusiv de gestionare a contractelor de servicii și con-
troalelor periodice ale instalațiilor (ascensoare, instalațiilor electricitate, instalații-
lor de protecție antiincendiară); 

 Cheltuieli pentru curățarea sectiilor, geamurilor etc.; 

 Întreținerea curentă a echipamentelor (înlocuiri ocazionale de echipament cum ar 
fi schimbarea becurilor de iluminat etc.);  

 Întreținerea de rutină a clădirii. renovări pe interior si exterior, controale periodice 
ce privesc respectarea cerințelor de accesibilitate, securitate la incendiu și elec-
trocutare etc.; 

 Lucrări majore de întreținere (de înlocuire a centralei termice, reparații acoperis, 
curățare a fațadei etc.). 

 

La cele menționate se adaugă, de asemenea, costurile de întreținere a spațiilor verzi, 
precum și costul de a construi modificări funcționale a clădirii (extensie, transformarea 
spațiilor etc.). 

Valoarea cheltuielilor anuale O&M adesea se consideră constantă dea lungul perioadei 
de calcul ( CO&M, t = CO&M,an = const.). In această ipoteză cheltuielile totale O&M 
pentru intreaga clădire pe perioada de calcul de T ani se determină cu expresia - 

T

O&M O&M,t

t

t

1

CTA  F = C A



 sau 

(3.3) 

T,iO&M O&M,anCTA   = C T
 

(3.4) 

unde CO&M, t reprezintă cheltuielile totale O&M ale anului t, 

FAt - factorul de actualizare la anul t, FAt =
 

t
1 i




, 

T,iT  - durata de calcul actualizată; ea înglobează in sine atît dutata T cît și  
factorul de actualizare și se determină cu expresia - 

 

t

T

T,i

t 1

FAT  = 



 sau 

T
T,iT 1 (1 i) / i      . 

(3.5) 

Calculul CTAO&M poate fi realizat pe una din cele două căi. 

prin insumarea cheltuielilor anuale pentru intreaga clădire – formula (3.3) sau  

prin insumarea cheltuielilor anuale pentru fiecare componentă de cost (v) în parte, 

O&M,v O&M,v,t

T

t

t 1

  =   CTA   FC A
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cu trecerea ulterioară la cheltuielile totale actualizate pentru intreaga clădire - 
V

v

O&M O&M,v

1

  =   CTA   C



 (3.6) 

In cazul in care cheltuielile anuale O&M cresc mereu la o rată rom , % / an, expresia fi-
nală de calcul a cheltuielilor totale CTAO&M este -  

T,xO&M O&M,oCTA   = C T
 

(3.7) 

unde CO&M,0 reprezintă cheltuielile O&M cunoscute pentru un careva an t0 , și  
 raportate ulterior la anul 0; CO&M,0 = CO&M,t0·(1+ rom) - t0 , de regilă t0 = 1; 

T,xT  - o durata de timp, ce înglobează în sine atît dutata T , factorul de  
actualizare, cît și factorul creșterii anulale a cheltuielilor O&M,  

T
T,xT 1 (1 x) / x      , 

x - o rată echivalentă de actualizare, care se determină din relația. 
1 + x = (1 + i) / (1 + rom).  

 

Figura 3-7: Cheltuielile anuale O&M de regulă cresc dea lungul anilor la o rată rom 

 

3.2.3 Cheltuielelor pentru energie  

Cheltuielele pentru energie (și combustibil) includ costurile asociate tuturor utilizărilor 
tipice de energie într-o clădire.  

Calculul cheltuielilor pentru energie se bazează pe mărimea clădirii, acoperirea nece-
sarului de energie, ratele de creștere și estimările de preț pentru energie și sunt direct 
legate de rezultatul calculului privind performanța energetică a clădirii. Aceasta în-
seamnă că costurile pentru energie depind de caracteristicile de sistem ale clădirii. 

În structura cheltuielilor anuale ale clădirii costul energiei folosite prevalează asupra ce-
lorlalte elemente de cost. Din aceste considerente, în calculul CG, costul energiei este 
prezentat ca o componentă aparte, notata ca Cenerg,t - la nivelul cheltuielilor anuale și 
respectiv ca CTAenerg - ca cheltuieli totale actualizate pe perioada de calcul de T ani. 

Cheltuielile CTAenerg se determină in ipoteza unui consum constant anual de energie  
(Et, Et = Ean = const) și de combustibil (Bt, Bt = Ban = const) dea lungul perioade de 

0 1 2 ... t-1 ... T t, anit

CO&M,0

t0θ 

CO&M,1
CO&M,2

CO&M,T

CO&M,t-1   

CO&M,t   
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studiu, precum și unei creșteri anuale a prețurilor la energie ce,t și combustibil ccomb, 
t. 

Evoluţia în timp a prețurilor, de obicei, este descrisă de funcţii exponenţiale simple -  

 0 1   t

e,t e, enc  c ( r )
 și 0 1   t

comb,t comb, combc  c ( r )
 

 

în ca-
re. 

ce,t și 
ccomb,t  

reprezintă prețurile la energia/combustibilul folosit în anul t, 

 t = 1,…,T; 

 ce,0 și 
ccomb,0 - 

prețurile la anul 0, 

  re și rcomb - ratele creşterii anuale a prețului la energie și combustibil; 
 ele deţin valori pozitive în cazul creşterii şi valori negative 
în cazul descreşterii. 

Cheltuielile anuale pentru energia achiziționată Cen,t sunt determinate de cantitatea 
anuală de energie Ean şi prețul ei în anul respectiv – 

 en,t an e,t   C E c 
. 

 (3.7)    

Cheltuielile anuale cu combustibilul Ccomb,t sunt determinate de volumul combus-
tibilului, planificat a fi utilizat în anul t, şi prețul la combustibil în anul respectiv –  

 comb,t comb,a o ,tn c mbcC B 
. 

 (3.8) 

Cheltuielile anuale cu energia și combustibilul -  

 Cenerg,t = Cen,t + Ccomb,t , 

iar cheltuielile totale pe perioada de calcul -  

 
energ energ,t

T

t

t 1

  =   CTA   FC A



  

  (3.9) 

 

Cheltuielile totale pentru cele două compone – energie și combustibil: 

 
en en,t

T

t

t 1

CT   =A    FC  A



 sau 

T,x1en en,oCTA   =  C T
 (3.10)   

 și 
c

T

comb t

t 1

omb,tC   T =   FA   C A



 sau 

T,x 2comb comb,oCTA   = C T
, (3.11) 

unde Cen,0 și Ccomb,0 reprezintă costul anual de referință pentru energia și combus-

tibilul consumat, calculate la prețurile anului 0 - en,0 an e,0  C E c 
 și 

comb,0 comb,a o ,0n c mbcC B 
, 

iar T,x1T  și T,x 2T  sunt niște durate de timp, calculate cu formula - 

T
T,xT 1 (1 x) / x     , 

în care rată echivalentă x va lua valorile x1 și respectiv x2, determinate din relațiile: 

 1 + x1 = (1 + i) / (1 + ren) și 1 + x2 = (1 + i) / (1 + rcomb) .  
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Figura 3-8: Evoluția cheltuielilor pentru energie și combustibil, aferente clădirii 
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3.2.4 Calculul valorii remanente/reziduale 

Valoarea remanentă/reziduală VRT a unui element component al clădirii (cu durata 
normată de viață Tsn) la sfîtșitul perioadei de calcul T se determină in ipoteza aplicării 
amortizării uniforme a investiției respective, ținand cont de valoarea Tsn și numărul de 
ani rămași după anul T. 

Figura 3-9: Exemplu de calcul a valorii remanente VRT 

Perioada de calcul, T = 30 ani

10 20 30

I0

0

Ip

VRT = - 2/8·Ip 
 

In exemplul din fig. 3.9, in al patrulea ciclu de viață al elementului considerat, pentru 
Tsn= 8 ani și numărul de ani rămași după anul T = 30 egal cu 2 ani, rezultă VRT = - 
2/8·Ip , unde Ip reprezintă cheltuielile de inlocuire periodică. 

Valoarea VRT inainte de a fi inclusă in CG urmează a fi recalculată (actualizată), altfel 
spus, raportată la anul 0. 

3.2.5 Alegerea duratei de calcul 

Durata de calcul sau durata perioadei de studiu (T) este determinată in primul rand de 
durata de viată (T) a obiectului in studiu (clădire, instalatie etc.). Cu căt durata de calcul 
est mai mare, cu atăt eforturile realizate și efectele obtinute în urma implementării pro-
iectului vor fi mai complet evaluate – ceea ce va contribui la o fundamentare mai teme-
inică a deciziilor luate în final. În acest sens se tinde către o dutată de calcul cât posibil 
mai mare, care evident nu poate depăsi durata de viată T. 

In general, clădirile au durate de viată mari. Elementele constituante ale unei clădiri au 
și ele diferite durate – de la 10-15 până la 50-60 ani. Insă, de mentionat, că în viziunea 
modernă clădirea tot mai frecvent este prezentată ca un sistem într-o evoluţie continuă, 
care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor sta-
bilite de utilizator.  
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In acest context fată de clădire deja nu mai este aplicabilă notiunea de durată de viată! 
Oricum, in cadrul unor studiu si proiecte concrete, ce privesc clădirile, urmează de a 
accepta o durată concretă a perioadei de studiu. Care să fie a cea durată - pe cut mai 
mare! 

Și aici intervin doi factori, care limitează durata de calcul: 

 Primul, este așa numitul “factorul timp”, ce se concretizează prin factorul de actu-
alizare FAt, FAt = (1+i)-t ; toate valorile, ce caracterizează fluxurile de cheltuieli și 
venituri sau economii viitoare pe anii perioadei de studiu, în cele din urmă se 
inmultesc la FAt. Valoarea lui FAt se micsorează exponential - odată cu cresterea 
lui t. Aceasta conduce la faptul că sumele de bani mai indepărtate în timp de pre-
zent - valorează mai putin!  

Ex.. la rata de actualizare i de 10%, o sumă de 100 lei, aferenta anului 30 in viitor, se 
transformă in 5,7 Lei, iar fiind aferentă anului 50 – constituie doar in 0,8Lei, astfel mic-
șotînduse de 125 ori! 

La rata de actualizare i = 5% - avem respectiv 23,1 si 8,7 Lei!  

Pentru anii de viitor, cu cît ei sunt mai îndepărtati de prezent, valorile actualizate ale 
sumelor de bani, considerate la acești ani, devin tot mai mici, iar de la un moment dat – 
neglijabile. 

 Al doilea factor, este, de regulă, și cel determinant. este cunoscut, că cu cât se 
avansează spre viitor - creste nivelul de incertitudine al informatiilor disponibile, 
ceea ce aduce la alunecare către asa numita situație de imperceptibilitate a solu-
tiilor comparate (vezi 3.1.4).  
 

In cazul in care, miscarea spre viitor cu scopul de a accepta o dutată T cît mai mare, 
pentru un careva an, fie notat ca tf , solutiile comparate crează o situație de impercep-
tibilitate absolută (полная неразличимость решений), aces an tf este cel care deter-
mină durata perioadei de calcul [3].  

3.3 Determinarea Costului global in calculul cerințelor minime de perfor-
manță energetică a clădirilor de referință 

3.3.1 Aspecte metodologice specifice 

Calculul Costului global, aplicat la determinarea cerințelor minime de performanță 
energetică a clădirilor de referință, conform regulamentul european [3]: 

 Nu trebuie să includă alte costuri decât cele legate de energetica clădirii (spre 
exemplu costurile aferente apei, terenului de pămînt pe care este amplasată clă-
direa); 

 Nu este în deplină conformitate cu metodologia de calcul a costului pe durata de 
viață (LCC – life cycle costing), care ar ține seama de toate impacturile asupra 
mediului de-a lungul duratei de viață; 

 Se recomandă aplicarea ambelor abordări – la nivel macroeconomic (cu include-
rea costurilor aferente emisiilor de gaze cu efect de seră) şi la nivel financiar (ex-
cluzând costurile suplimentare de reducere a emisiilor de carbon); 

 Costul global include – costul investiţiei iniţiale, costurile curente (inclusiv costuri-
le pentru energie şi costurile de înlocuire periodică) şi,dacă este cazul, costurile 
de eliminare. În plus, în calculul la nivel macroeconomic trebuie incluse costurile 
aferente emisiilor de gaze cu efect de sera; 
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 Energia utilizată de aparate de uz casnic (și costul acestora) nu se include in cos-
tul energiei și respectiv in costul global; 

 Datorită importanței costurilor pentru energie, ele sunt sunt prezentate ca o cate-
gorie separată de costuri deși acestea sunt considerate ca făcând parte din cos-
turile operaționale; 

 Costurile de înlocuire nu sunt considerate ca făcând parte din costurile de întreți-
nere (astfel cum se întâmplă în cazul altor structuri de cost), ci sunt menționate 
ca o categorie separată de costuri; 

 Mai mult, costul aferent capitalului necesar pentru finanțarea investițiilor în măsuri 
de eficiență energetică nu este inclus ca o categorie separată în regulament. Cu 
toate acestea, statele membre îl pot include, de exemplu, în categoria costurilor 
anuale pentru a garanta actualizarea acestora.  

3.3.2 Structura Costului global 

In lucrarea [4], care vine să complimenteze regulamentul european european [3], se 
recomandă de a determina costul global, ținînd cont de structura cheltuielilor prezenta-
tă in fig. 3.10. 

Figura 3-10: Clasificarea costurilor, aplicate in calculul nivelului optim de performanţă energetică 
a clădirii de referință 
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3.3.3 Valoarea ratei de actualizare [4] 

În calculul cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor de referință rata de 
actualizare trebuie să fie o rată exprimată în termeni reali, prin urmare, ce exclude in-
flația.  

Rata de actualizare utilizată în calculele macroeconomice și financiare se stabilește de 
către stat după efectuarea unei analize a sensibilității pe cel puțin două rate pentru fie-
care calcul.  
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Analiza sensibilității pentru calculul macroeconomic utilizează o rată de 4 % exprimată 
în termeni reali.  

O rată de actualizare mai mare – în mod normal mai mare de 4 % excluzând inflația și 
eventual diferențiată în funcție de clădiri nerezidențiale și clădiri rezidențiale – va reflec-
ta o abordare pur comercială, pe termen scurt, în evaluarea investițiilor. 

O rată mai mică – cuprinsă în mod normal între 2 % și 4 % excluzând inflația – va re-
flecta mai exact beneficiile pe care investițiile în eficiența economică le aduc ocupanți-
lor clădirii pe întreaga durată de viață a investiției. 
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4 Oprimitarea protecției termice a grădiniței „BUCURIA”, or. Rezi-
na 

Scopul lucrării - Determinarea pachetului optim de măsuri de optimizare a protecției 
termice a Grădiniței-Creșă nr. 5 „Bucuria”, amplasate în orașului Rezina, în conformita-
te cu recomandările regulamentului european [3]. 

4.1 Caracteristicele tehnice ale clădirii 

4.1.1 Descrierea obiectivului 

Obiectul luat ca exemplu în studiul dat este o instituție de învățămînt preșcolar, Grădi-
nița-Creșă nr. 5 „Bucuria”. Edificiul se află în centrul orașului Rezina, r-nul Rezina. 
Grădinița dată a fost aleasă drept exemplu deoarece respectă criteriile stabilite în Le-
gea 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor, și care ne permite 
să aplicăm teoria expusă în capitolele precedente.  

Figura 4-1: Grădinița-Creșă nr. 5 „Bucuria”, Rezina 

 

 

Clădirea grădiniței a fost construită și dată în exploatare la sfîrșitul anilor 80 ai secolului 
trecut. Grădinița este formată din trei blocuri cu 2 etaje unite între ele, formînd litera H 
(figura 4.2 și 4.3). Structura de rezistență a clădirii este constituită din piatră albă (cal-
car). Pereţi exteriori sunt alcătuiţi, de la interior spre exterior, astfel. strat tencuiala var-
ciment 2 cm, blocuri de piatră albă 40 cm. Nu există materiale termoizolante pe fațade. 
Planșeul de pod este executat din plite de beton armat cu grosimea de 20 cm, planșeul 
de podea este constituit din beton, parțial acoperit cu linoleum și teracotă. O parte din 
tîmplărie este din PVC iar cealaltă este din lemn. Acoperișul instituției este plat, termoi-
zolat cu un strat de mortar cu cheramzit de 10 cm și hidroizolat cu rubiroid.  
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Figura 4-2: Planul clădirii 
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Figura 4-3: Imaginea din Geoportal al clădirii 

 

Caracteristicele geometrice ale clădirii sunt prezentate în tabelul 4.1. 

Tabelul 4-1: Geometria clădirii 

Nr. Caracteristici obiect Unități Bloc A Bloc B Bloc C 

1 Lungime  m 38,0 18,0 38,0 

2 Lățime  m 12,0 6,5 12,0 

3 Înălțime  m 8,5 

4 Nr. de etaje - 2 

5 Suprafața de contact cu pământul m2 1029 

6 Suprafața planșeu de pod m2 1029 

7 Volum intern al clădirii m3 8747 

8 Suprafața laterală m2 1896 

9 Suprafața podele m2 2058 

10 Suprafața încălzită podele m2 1935 

11 Suprafața ferestrelor și ușilor m2 314 

12 Suprafața pereților m2 1582 

13 Volumul încălzit m3 8309 



Modernisation of local public services, intervention area 1 

Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public (ghid) 86 

4.1.2 Determinarea necesarului de căldură pentru încălzirea grădiniței 

Determinarea rezistențelor termice ale anvelopei. 

Anvelopa clădirii este alcătuită din toate suprafețele elementelor de construcție care 
delimitează volumul interior al clădirii de mediul exterior sau de alte spații neîncălzite 
din interiorul clădirii. 

În calcule au fost utilizate rezistențele termice ale următoarelor elemente constructive 
ale obiectului supus studiului. 

 Perete lateral exterior; 

 Planșeu de pod; 

 Tâmplărie. 

 

Valorile rezistențelor termice a îngrădirilor obiectului studiat sunt prezentate în tablele 
4.2-4.4. 

Tabelul 4-2: Rezistența termică a peretelui exterior 

Nr Materialul 
δ λ a R 

m W/(m2∙K) - (m2∙K)/ W 

1 Tencuiala internă 0,01 0,93 1,03 0,01 

2 Blocuri de calcar 0,4 1,28 1,15 0,27 

TOTAL 0,28 

Ro 0,45 

Rezistența termică specifică R0 se calculează după formula. 

0 i eR = 1/α +R+1/α
 ,  (4.1) 

unde. δ  reprezintă grosimea de calcul a stratului, în m; 

λ - conductivitatea termică de calcul a materialului, în W/(m2·K); 

a - coeficient de majorare a conductivității termice in funcție de starea si vechimea ma-
terialelor; 

iα
, eα

 - coeficienții de convecție termică la suprafață, respectiv, interior și exterior. 

În tabelul 4.3 sunt prezentate materialele componente ale planșeului peste ultimul nivel 
și caracteristicele termotehnice ale acestora. 

Tabelul 4-3: Rezistența termică a planșeului peste ultimul nivel  

Nr Materialul 
δ λ a R 

m W/(m2∙K) - (m2∙K)/ W 

1 
Finisare interioară cu var, 
ciment și nisip 

0,005 0,87 1,05 0,01 

2 
Mortar din ciment che-
ramzit și nisip 

0,1 0,45 1,15 0,19 

4 Plăci de beton armat 0,2 1,39 1,1 0,13 

5 Smoala cu ruberoid 0,007 0,39 1,2 0,01 

TOTAL 0,34 

Ro 0,51 
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Tabelul 4-4: Caracteristicele tâmplăriei  

Nr Materialul 
R 

(m2∙K)/ W  

1 Ferestre 0,390 

2 Uși 0,341 

Total 0,387 

 

În tabelul alăturat sunt prezentate valorile rezistențelor termice ale componentelor tâm-
plăriei clădirii, care este compusă din ferestre din PVC cu geamuri duble și uși din 
lemn. 

Calculul pierderilor și aporturilor de căldură ale clădirii 

Calculul pierderilor de căldură ale clădirii  

L i eQ = H (θ -θ ) t kWh, 
      (4.2) 

unde. H - coeficient de pierderi de căldură; 

iθ
 - temperatura interioară convențională de calcul; 

eθ
 - temperatura exterioară convențională de calcul; 

ZD
 - durata sezonului de încălzire, 166 zile ; 

 t  - număr de ore perioada de încălzire. 

Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, H, expresia (4.3) 

 V TH = H +H W K,
      (4.3) 

unde. VH
 reprezintă coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare; 

 TH
- coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin transmisie. 

Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare, HV 

 

Astfel avem. 

V a a aH  = (ρ c n V) 3,  6 W K ,  
     (4.4) 

VH  = 1,2 1,005 0,6 8309,18 3,6  = 1670,14W K,   
   (4.5) 

unde. aρ
 reprezintă densitatea aerului 

3kg m  (Mc001-P II-1, pag. 14); 

ac
- căldura specifică a aerului 

kJ kgK
; 

an
- numărul mediu de schimburi de aer 

-1h ; 

V – volumul încălzit 
3m . 
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Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, prin transmise, HT 

T uH  = L+H W K,
      (4.6) 

unde. L coeficient de cuplaj termic prin anvelopa exterioară a clădirii W/K; 

j jL = U' A W K,      (4.7) 

jU'
– transmitanța termică corectată a părții j din anvelopa clădirii 

2W (m K) ; 

jA
 - aria pentru care se calculează 

2

jU' m
. 

Tabelul 4-5: Coeficienți de cuplaj termic ai spațiului încălzit  

Elementul de construcție 
R'j U'j Aj U'jxAj 

(m2∙K)/ W W/(m2∙K) 
 m2 W/K 

Perete 0,45 2,23 1581,53 3523,55 

Planșeu 0,51 1,96 1029 2013,15 

Tîmplărie 
Uși 0,34 2,93 20,26 59,36 

Ferestre 0,39 2,56 293,71 753,10 

 

În urma calculelor obținem valoarea coeficientului de cuplaj termic prin anvelopa exte-
rioară a clădirii egal cu. 

L = 6349 W K,  

uH
 – coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spațiile încălzite la spațiile 

neîncălzite W/K; 

U iuH = H b W K ,
      (4.8) 

iu T,iu V,iuH = L H W K,
      (4.9) 

unde. T,iuL
 – coeficient de cuplaj termic al plăcii peste subsol. T,iuL

= 0 W K , 

V,iuH
– coeficient de transfer de căldură prin ventilație de la spațiile încălzite la spațiile 

neîncălzite, se calculează la fel ca VH
. V,iuH

= 1670 W K  

ue iu ueb = H H +H ,
       (4.10) 

u eH
- coeficient de transfer de căldură de la spațiile neîncălzite la mediul exterior 

W K
. 

Determinarea coeficientului de transfer de căldură de la spațiile neîncălzite la mediul 
exterior. 

ue T,ue V,ueH = L H W K,
     (4.11) 
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unde. ,T u eL
 - coeficient de cuplaj termic al elementelor de construcție ale spațiului neîn-

călzit în contact cu mediul exterior. ,T u eL
= 0 W K , 

V,ueH
 – coeficient de transfer de căldură prin ventilație de la spațiile neîncălzite la me-

diul exterior, se calculează la fel ca VH
. V,ueH

= 259,48 W K . 

Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii este. 

V TH = H +H =8244 W K,
     (4.12) 

Calculul pierderilor de căldură ale clădirii. 

LQ = 8243,9 (21-2) 4392=687 937 kWh, 
   (4.13) 

Calculul aporturilor de căldură ale clădirii. 

g i sQ = Q +Q kWh,
      (4.14) 

Determinarea degajărilor de căldură de la sursele interne. iQ
 

i i,h i,uQ +(1-b) t kWh,           (4.15) 

unde. ,i h
 - fluxul termic mediu al degajărilor interne în spațiile încălzite. 

i,h i incA =7738W,  
     (4.16) 

i,h
 - fluxul termic mediu al degajărilor interne. 

2

i,h = 4 W/m
; 

incA
- aria totală a spațiului încălzit. 

2

incA = 1935 m
; 

i,u
 - fluxul termic mediu al degajărilor interne în spațiile neîncălzite. 

2

i,u =0 W/m
. 

iQ = 33986 kWh,
 

Determinarea aporturilor solare ale elementelor vitrate. sQ
 

s sj snjQ = I A t kWh,    
     (4.17) 

sjI
- radiația solară totală pe perioada de calcul pe o suprafața de 1m2, având orienta-

rea j, 

snjA
- aria receptoare echivalente a suprafeței n având orientarea j m2. 
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Tabelul 4-6: Aporturi solare pe orientări  

Orientare ∑Asnj Isj Qsj 

SV 156,99 82,42 12939 

NE 156,99 32,08 5036,1 

Total 17975 

 

În urma calculelor sa determinat valoarea aporturilor solare ale elementelor vitrate, ca-

re este egală cu. sQ = 78946 kWh,
 

În final, aporturile de căldură ale clădirii constituie. gQ = 112932 kWh,
  

Necesarul de căldură pentru încălzirea grădiniței  

Necesarul de căldura pentru încălzirea spatiilor se obține făcând diferența între pierde-
rile de căldura ale clădirii, QL, si aporturile totale de căldura Qg, cele din urma fiind co-
rectate cu un factor de diminuare, η, astfel. 

h L gQ  = Q -η Q kWh,
      (4.18) 

unde. LQ
 - pierderile de căldură ale clădirii. LQ = 687937 

kWh; 

gQ
 - aporturi totale de căldură. gQ = 112932 kWh

; 


 - factor de utilizare. 

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ, 
care reprezintă raportul dintre aporturi, Qg si pierderi, QL, astfel. 

g Lγ = Q Q =0,096,
      (4.19) 

Deoarece coeficient adimensional 

≠1, atunci. 

   a a+1η = 1-γ 1-γ =0,9991,
     (4.20) 

unde. 

 – coeficient adimensional reprezentând raportul dintre aporturi și pierderi. 


 = 

0,096 

a – parametru numeric care depinde de constanta de timp, se calculă conform  
Metodologiei Mc 001/1 [133], a = 4,85. 

Necesarul de căldura pentru încălzirea spatiilor grădiniței - Qh = 575016 kWh. 

4.2 Determinarea pachetului optim de eficiență energetică 

4.2.1 Prezentarea pachetelor de soluții 

Pentru clădirea considerată au fost elaborate 8 pachete de măsuri/scenarii de consoli-
dare a protecției termice a clădirii, care ulterior vor fi comparate între ele precum și cu 
scenariul de bază (situația actuală). Pachetele de soluții sunt prezentate mai jos, în ta-
belul 4.7. Pachetele de măsuri au fost formate astfel ca să reflecteze măsuri pentru 
îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei clădirii (pereți, tîmplărie și planșeu 
de pod), pentru planșeul de podea nu s-au propus măsuri dat fiind faptul că nu există 
subsol.  
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Se dovedește, că tîmplăria existentă a clădirii este uzată și ar fi cazul ca ea să fie 
schimbată cu una nouă. Astfel, în pachetele elaborate tîmplăria apare doar în varianta 
– produs nou. 

Tabelul 4-7: Tipuri de soluții de modernizare a clădirii 

Pachetul M1 M2 M3 M4 

Izolare aco-
periş  

beton cu polistiren 
G-Sort-100 mm 

vată minerală MW-
100 mm 

polistiren extrudat 
XPS-100 mm 

polistiren ex-
trudat XPS-100 
mm 

Izolare faţadă 
- parte opacă 

vată minerală MW-
100 mm 

vată minerală MW-
100 mm 
soclu și glafuri cu 
polistiren extrudat 
XPS-100 mm 

polistiren expandat 
EPS-100 mm 
soclu și glafuri cu po-
listiren extrudat XPS-
100 mm 

polistiren ex-
trudat XPS-100 
mm 

Tîmplărie 
Ferestre din PVC 
noi 

Ferestre din PVC 
noi 

Ferestre din PVC noi 
Ferestre din 
PVC noi 

Pachetul M5 M6 M7 M8 

Izolare aco-
periş  

beton cu polistiren 
G-Sort-100 mm 

vată minerală MW-
100 mm 

polistiren extrudat 
XPS-100 mm 

polistiren extru-
dat XPS-100 
mm 

Izolare faţadă 
- parte opacă 

vată minerală MW-
100 mm 

vată minerală MW-
150 mm 
soclu și glafuri cu 
polistiren extrudat 
XPS-150 mm 

polistiren expandat 
EPS-150 mm 
soclu și glafuri cu po-
listiren extrudat XPS-
150 mm 

polistiren extru-
dat XPS-150 
mm 

Tîmplărie 
Ferestre din PVC 
noi 

Ferestre din PVC 
noi 

Ferestre din PVC noi 
Ferestre din 
PVC noi 

În tabelul următor sunt prezentate rezistențele termice și valorile U a componentelor 
anvelopei în funcție de pachetul de măsuri. 

Tabelul 4-8: Tipuri de soluții de modernizare a clădirii 

 
M1 M2 M3 M4 

R'j U'j R'j U'j R'j U'j R'j U'j 

Acoperiș  1,94 0,52 2,78 0,36 3,37 0,29 0,37 0,29 

Fațadă - parte 
opacă 

2,86 0,35 2,86 0,35 3,13 0,32 0,31 0,3 

Tîmplărie 0,58 1,72 0,58 1,72 0,58 1,72 0,58 1,72 

 M5 M6 M7 M8 

Acoperiș  1,94 0,52 2,78 0,36 3,37 0,29 3,37 0,29 

Fațadă - parte 
opacă 

4,07 0,25 4,07 0,25 4,48 0,22 4,73 0,21 

Tîmplărie 0,58 1,72 0,58 1,72 0,58 1,72 0,58 1,72 

 

4.2.2 Calculul costului global și alegerea soluției optime 

Costul global include două componente (costuri) cum ar fi. costurile investiționale și 
costurile curente. Calculele sunt efectuate în conformitate cu metodologia prezentate în 
capitolul IV, astfel că aici vor fi prezentate doar tabelele cu rezultatele finale. 

Pentru o mai bună percepere a valorilor banilor în timp, costul global va fi calculat în 
Euro, la rata de schimb de 21,12 lei / Euro. 

Calculul costurilor investiției inițiale. 

Costurile pentru investiția inițială cuprind costurile aferente tuturor modernizării clădirii 
actuale, considerându-se ca an de începere a lucrărilor anul curent. 

Valorile din tabele vizează suprafața utilă a clădirii. 
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Tabelul 4-9: Investițiile inițiale pentru soluțiile de eficientizare energetică 

Invest. 
int.(Euro) 

Actual M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Izolatie fatada 0,00 29 29 23 29 34 34 27 35 

Izolatie acoperis 0,00 13 16 18 18 13 16 18 18 

Ferestre 0,00 13 13 13 13 13 13 13 13 

Total invest. ini-
tiala(Euro/m2) 

0,00 55 58 54 60 60 63 58 65 

 

Calculul costurilor curente. 

Costurile curente, așa cum prevede și metodologia de calcul, au fost împărțite în două 
mari categorii. 

 Costurile de operare și mentenanță a clădirii; 

Costurile O&M ale clădirii cuprind: 

o Costul pentru mentenanța pereților, care presupune vopsirea lor o data la 10 
ani; 

o Costuri mentenanță planșeului al ultimului etaj, care presupune reînoirea hi-
droizolației. 

Tabelul 4-10: Costurile de întreținere a clădirii 

Costuri întreținere 
clădire 

Actual M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Mentenanța pereților 
(vopsirea) 

0,00 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Mentenanța acoperi-
șului (hidroizolația) 

0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Total costuri întreţine-
re clădire (Euro/m2) 

 0,00 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

 

 Costurile cu energia: 

e t t T,x1C Q c T  
 , 

unde. tQ
- consumul anual de energie termică Gcal an ; 

tc
- costul energiei termice - Euro/Gcal; 

t,x1T -
 durata recalculată a perioadei de studiu, determinată de rata 1x

. 

În tabelul următor sunt prezentate costurile totale actualizate, cu energia. 

Tabelul 4-11: Costurile energiei, Euro/m2 arie utilă 

Pachete Actual M1 M2 M3 M4 

Pentru Încălzire 284 89 83 78 77 

Total costuri ener-
gie 

284 89 83 78 77 

Pachete M5 M6 M7 M8 
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Pachete Actual M1 M2 M3 M4 

Pentru Încălzire 83 76 71 71 

Total costuri ener-
gie 

83 76 71 71 

 

Pentru calcularea nivelului optim al costurilor din punct de vedere macroeconomic, la 
costurilor globale se adaugă costul emisiilor de gaze cu efect de seră, definit ca valoa-
rea monetară a daunelor aduse mediului cauzate de emisiile de CO2 aferente consu-
mului de energie dintr-o clădire. 

Regulamentul [3] prevede includerea costurilor aferente emisiilor de gaze cu efect de 
sera prin calcularea sumei emisiilor anuale de gaze cu efect de sera înmulţită cu 
preţurile estimate per tona de echivalent CO2 cotelor de emisii de gaze cu efect de se-
ra emise în fiecare an, astfel: 

 20 de euro per tona de CO2 echivalent până în 2025,  

 35 euro per tona de CO2 echivalent până în 2030; 

 50 euro per tona de CO2 echivalent după 2030. 

Tabelul 4-12: Cost CO2 

 Actual M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

CO2 – term, 
Euro/mp 

15 5 5 4 4 4 4 4 4 

Cost CO2 
[Euro/mp ar-
ie.ut.] 

15 5 5 4 4 4 4 4 4 

 

Ținând seama de cele de mai sus se poate calcula costul global pentru clădirea aflată 
în stadiu actual și pentru cele 8 scenarii alese. 

Tabelul 4-13: Costul global 

 Actual M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Cost glo-
bal [Euro] 

300 151 147 138 143 149 145 135 142 

Energie 
primară 
[kWh/a] 

384 121 112 106 104 112 103 97 96 

 

În figura 4.4 sunt prezentate pachetele de soluții și scenariul de bază, în ordinea cres-
cătoare a costului global. 
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Figura 4-4: Costul global aferent pachetelor de soluții 

 

 

În figura 4.5 sunt prezentate pachetele de soluții și scenariul de bază, în ordinea cres-
cătoare a energiei primare consumate. 

Figura 4-5: Energia primară aferentă pachetelor de soluții 
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Figura 4-6: Costul global și energia primară, aferente pachetelor de soluții 

 

Figura 4-7: Reducerea consumului de energie termică (pachetul M7), % 

 

 

Analiza rezultatelor numerice indică asupra faptului că cea mai atractivă soluție este 
reprezentată de pachetul M7, ce asigură o performanșă energetică de 237 
kWh/(m2*an).  
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Anexa 1. Soluții de principiu pentru reabilitarea termică a teraselor cu pante [8] 

A1.1. Soluția cu îndepărtarea parțială a straturilor existente.  
          Terase cu structură compactă 
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A1.2. Soluția cu îndepărtarea tuturor straturilor.  

Terasă ranversată necirculabilă  
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A1.3. Soluția cu îndepărtarea parțială a straturilor existente.  

Terasă ranversată 
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Anexa 2. Soluții de principiu pentru reabilitarea termică a planșeelor de pod [8] 

A2.1. Variantele de protecție a stratului termoizolant 
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A2.2. Acoperiș cu pantă redusă cu strat de aer ventilat 
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Anexa 3. Detalii de reabilitare termică a podurilor încălzite (mansarde) [8] 
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Anexa 4. Caracteristicile termotehnice ale materialelor termoizolante utilizate la 
izolarea termică a clădirilor [39]  

Tabelul 4.1.  Caracteristici higrotermice ale unor materiale termoizolante 

Nr.crt. Tip material 
Densitate 
aparentă, 

kg/m3 

Conductivitatea 
termică de 

calcul, W/(mK) 

Factorul 
rezistenței la 

permeabilitate la 
vapori 

1  Produse din vată minerală (din rocă)  

1.1  Clasa A1  18<ρ<25 0,046 1 

1.2  Clasa A2  25< ρ < 35 0,040 1 

1.3  Clasa A 3  35< ρ < 60 0,038 1 

1.4  Clasa A4  60< ρ < 100 0,037 1 

1.5  Clasa A5  100< ρ <160 0,038 2 

1.6  Clasa A6  160< ρ <200 0,040 2 

2  Produse din vată de sticlă  

2.1  Clasa B1  7< ρ <9,5 0,047 1 

2.2  Clasa B2  9,5< ρ <12,5 0,042 1 

2.3  Clasa B3  12,5< ρ <18 0,039 1 

2.4  Clasa B4  18< ρ < 25 0,037 1 

2.5  Clasa B5  25< ρ < 50 0,035 1 

2.6  Clasa B6  50< ρ < 80 0,034 1 

2.7  Clasa B7  80< ρ <120 0,036 1 

3  Materiale plastice celulare  

3.1  Polistiren expandat  

3.1.1  Clasa P1  9< ρ <13 0,046 30 

3.1.2  Clasa P2  13< ρ <16 0,042 30 

3.1.3  Clasa P3  16< ρ <20 0,040 30 

3.1.4  Clasa P4  20< ρ < 25 0,038 30 

3.1.5  Clasa P5  21< ρ <35 0,035 60 

3.1.6  Clasa P6  35< ρ < 50 0,033 60 

3.2  Polistiren extrudat  

3.2.1  Plăci fără gaz inclus altul decât 
aerul  

28< ρ < 40 0,042 150 

3.2.2  Plăci expandate cu 
hidrofluorocarburi HCFC  

25< ρ < 40 0,035 150 

3.3  Produse din spuma rigidă de poliuretan  

3.3.1  Plăci   debitate   din   blocuri   
spumate continuu şi expandate cu 
HCFC  

37< ρ <65 0,041 60 

3.3.2  Plăci spumate continuu sau 
debitate din blocuri  spumate  
expandate  fără  gaz inclus altul 
decât aerul  

15< ρ < 30 0,040 60 

3.3.3  Plăci spumate continuu injectate 
între două panouri rigide  
- expandate cu HCFC  
- expandate fără gaz inclus altul 
decât aerul  

 
 
 

37< ρ < 60 
37< ρ < 60 

 
 
 

0,033 
0,037 

 
 
 

60 
60 

3.4  Sticlă celulară  110< ρ <140 0,050 20.000 
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Tabelul 4.2. Coeficienți de majorare a conductivității termice a materialelor de construcție 
în funcție de starea și vechimea lor 

Material Starea materialului 
Coeficient de 

majorare 

1 2 3 

Zidărie din cărămidă 
sau blocuri ceramice 

vechime ≥30 ani 

 în stare uscată 

1,03 

 afectată de condens 1,15 

 afectată de igrasie 1,30 

Zidărie din blocuri de 
b.c.a. sau betoane 
ușoare 

vechime ≥20 ani 

 în stare uscată 

1,05 

 afectată de condens 1,15 

 afectată de igrasie 1,30 

Zidărie din piatră 

vechime ≥20 ani 

 în stare uscată 

1,03 

 afectată de condens 1,10 

 afectată de igrasie 1,20 

Beton armat 
 afectat de condens 1,10 

 afectat de igrasie 1,10 

Beton cu agregate 
ușoare 

vechime ≥30 ani 

 în stare uscată 

1,03 

 afectată de condens 1,10 

 afectată de igrasie 1,20 

Tencuială 

vechime ≥20 ani 

 în stare uscată 

1,03 

 afectată de condens 1,10 

 afectată de igrasie 1,30 

Pereți din paiantă sau 
chirpici 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată, fără degradări vizibile 

1,10 

 în stare uscată, cu degradări vizibile (fisuri, exfolieri) 1,15 

 afectați de igrasie, condens 1,30 

Vată minerală în vrac, 
saltele, pâsle 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată 

1,15 

 afectată de condens 1,30 

 în stare umedă datorită infiltrațiilor de apă (în special, 
la acoperișuri) 

1,60 

Plăci rigide din vată 
minerală 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată 

1,10 

 afectată de condens 1,20 

 în stare umedă datorită infiltrațiilor de apă (în special, 
la acoperișuri) 

1,30 

Polistiren expandat 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată 

1,05 

 afectată de condens 1,10 

 în stare umedă datorită infiltrațiilor de apă (în special, 
la acoperișuri) 

1,15 

Polistiren extrudat 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată 

1,02 

 afectată de condens 1,05 

 în stare umedă datorită infiltrațiilor de apă (în special, 
la acoperișuri) 

1,10 

Poliuretan rigid 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată 

1,10 

 afectată de condens 1,15 

 în stare umedă datorită infiltrațiilor de apă (în special, 
la acoperișuri) 

1,25 
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Material Starea materialului 
Coeficient de 

majorare 

1 2 3 

Spumă de poliuretan 
aplicată în situ 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată 

1,15 

 cu degradări vizibile datorită expunerii la radiațiile UV 1,20 

 în stare umedă datorită infiltrațiilor de apă (în special, 
la acoperișuri) 

1,25 

Elemente din lemn 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată, fără degradări vizibile 

1,10 

 în stare uscată, cu degradări vizibile (fisuri, 
microorganisme) 

1,20 

 în stare umedă  1,30 

Plăci din așchii de 
lemn liate cu ciment 

vechime ≥10 ani 

 în stare uscată 

1,10 

 afectată de condens 1,20 

 în stare umedă datorită infiltrațiilor de apă (în special, 
la acoperișuri) 

1,30 
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Anexa 5. Analiza comparativă a materialelor pentru izolare termică [38]  

A5.1. Analiza comparativă după proprietățile termofizice 

Material 

Densitatea 
aparentă, 

, kg/m3 

Capacitatea 
termică 

specifică, 

c, J/(kgK) 

Conductivitatea 
termică, 

, W/(mK) 

Factorul 
rezistenței la 

permeabilitatea 
la vapori, µ 

Materiale organice sintetice 

Polistiren expandat 10 - 35 1000 - 1500 0,035 – 0,04 20 -100 

Polistiren extrudat 25 - 45 1000 - 1500 0,035 – 0,045 80 - 200 

Spumă poliuretanică 30 - 35 1200 - 1400 0,02 – 0,03 30 - 150 

Materiale anorganice minerale 

Argilă expandată 300 - 700 1000 0,1 – 0,16 2 - 8 

Perlit expandat 40 - 90 1000 0,05 – 0,07 3 

Vată bazaltică 22 - 220 840 0,035 – 0,045 1 - 2 

Vată de sticlă 20 - 153 840 - 1000 0,035 – 0,045 1 - 2 

Sticlă expandată 110 - 200 1000 0,06 – 0,07 5 

Spumă de sticlă 100 - 165 840 -1100 0,04 – 0,06 ∞ 

Materiale organice naturale 

Lână de oaie 19 - 138 960 - 1700 0,035 - 0,04 1 - 2 

Cânepă 20 - 30 1300 -1700 0,04 – 0,045 1 - 2 

In 20 - 80 1300 - 1400 0,04 – 0,045 1 - 2 

Fibre lemnoase flexibile 40 - 190 2000 - 2800 0,04 – 0,055 5 - 10 

Fibre mărunte de lemn injectate 30 - 60 2000 - 2800 0,045 1 - 2 

Așchii de lemn presate 90 - 140 2000 - 2100 0,045 – 0,055 2 - 5 

Celuloză 30 - 80 1700 - 2150 0,04 – 0,045 1 - 2 

Stuful 225 1200 0,055 2 

Paiele 150  0,055 – 0,115 1 - 2 

 

A5.2. Analiza materialelor termoizolante după necesarul de energie primară  
 și impactul asupra mediului 

Material 

Necesarul de energie 
primară pentru 

producerea 
materialului, kWh/m3 

Emisiile de 
CO2 în urma 

fabricării 1 m3 
de material, 

kg/m3 

Potențialul de 
încălzire 

globală GWP, 
kg CO2 echiv. 

Notă 

                                 Materiale organice sintetice 

Polistiren expandat 200 - 760 129 – 490,2 22  

Polistiren extrudat 450 - 1000 290,25 - 645 113  

Spumă poliuretanică 800 - 1500 516 – 967,5 68  

                                Materiale anorganice minerale 

Argilă expandată 300 - 450 - 66  

Perlit expandat 90 - 160 58,05 – 103,2 8,5  

Vată bazaltică 150 - 400 97,75 – 285 7,5  

Vată de sticlă 250 - 500 161,25 –322,5 4,5  

Sticlă expandată 350 - 1000 225,75 - 645 -  
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Spumă de sticlă 750 - 1600 483,75 - 1032 -  

                                 Materiale organice naturale 

Lână de oaie 40 - 80 25,8 – 52,6 2 
saltele din lână cu fibre 
poliesterice 

Cânepă 50 - 80 32,25 – 52,6 4 
saltele din fibre de 
cânepă cu poliolefine 

In 30 - 80 32,25 – 52,6 5,5 
saltele din fibre de in cu 
poliolefine 

Fibre lemnoase 
flexibile 

600 - 1500 32,25 – 64,5 

-1,5 
saltele din fibre de 
lemn 

1,5 
plăci din fibre de lemn 
cu adeziv din amidon 

3,5 
saltele din fibre de 
lemn cu poliolefine 

18 
plăci poroase din fibre 
de lemn, proces umed 

15 
plăci poroase din fibre 
de lemn, proces uscat 

Așchii de lemn presate 50 387 – 967,5 -7,5  

Celuloză 50 - 100 45,15 – 64,5 

-4 
umplutură din celuloză 
reciclată 

3 
saltele din fibre de 
celuloză nouă, cu 
poliolefine 

Paiele   -13 baloți 

 

Notă:  Potențialul de încălzire globală se exprimă în kg de CO2 echivalent  pentru 1 m2    

          de material cu rezistența termică de 3,75 m2K/W, pentru o perioadă de 50 ani. 

 

A5.3. Evaluarea calitativă a soluției de termoizolare sub aspectul impactului  
asupra mediului 

Material 

Impactul asupra mediului 

Efecte asupra resurselor Efecte prin poluare 
Nota 
finală materiale energie 

producere și 
exploatare 

casare 

                                                     Materiale organice sintetice 

Polistiren expandat 3 3 3 3 3 

Polistiren extrudat 3 3 3 3 3 

Spumă poliuretanică 3 3 3 3 3 

                                                     Materiale anorganice minerale 

Argilă expandată 3 3 2 1 3 

Perlit expandat 2 2 2 1 2 

Vată bazaltică 2 2 3 3 2 

Vată de sticlă 2 2 3 3 2 

B.C.A. 3 3 2 2 3 

                                                     Materiale organice naturale 

Saltele din lână cu fibre poliesterice 2 2 2 2 2 

Saltele din fibre de cânepă cu poliolefine 2 3 2 2 2 
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Saltele din fibre de in cu poliolefine 2 3 2 2 2 

Așchii de lemn, mărunțite 1 1 1 1 1 

Saltele din fibre de lemn 1 2 1 1 2 

Plăci din fibre de lemn cu adeziv din 
amidon 

1 2 1 1 2 

Saltele din fibre de lemn cu poliolefine 2 3 2 2 2 

Plăci poroase din fibre de lemn, proces 
umed 

1 3 1 2 2 

plăci poroase din fibre de lemn, proces 
uscat 

2 3 3 3 2 

Umplutură din celuloză reciclată 2 2 3 3 2 

Saltele din fibre de celuloză nouă 2 3 2 2 2 

Plăci de plută netratată 1 3 1 1 1 

Baloți din paie 1 1 1 1 1 

 

Notă: Bun = 1, mediu = 2, slab = 3. 
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Anexa 6. Criterii şi niveluri de performanţă ale produselor utilizate pentru 
lucrările de reabilitare termică [2.13] 

6.1. Polistirenul expandat 

Suplimentar faţă de cerinţele termosistemului compact (ETICS) furnizorul va completa 

documentaţia pentru plăcile din polistiren EPS propuse cu următoarele caracteristici 

determinate pe baza standardelor indicate în SR EN 13163:  

 Rezistenţa termică (RD) şi conductivitatea termică (λD);  

 Caracteristicile geometrice: lungimea (L), lăţimea (W), grosimea 
(T),perpedicularitatea (S) şi planeitatea plăcilor (P) se vor încadra în clasele de 
L2, W2, T2, S2 şi respectiv P4 cu toleranţele indicate în tabelul 1 din SR EN 
13163;  

 Stabilitatea dimensională în condiţii normale de laborator. Valoarea nu trebuie să 
depăşească cerinţa clasei DS (N) 2 indicată în tabelul 2 din SR EN 13163;  

 Stabilitatea dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate;  

 Modificările relative în lungime, lăţime şi grosime trebuie să se încadreze în 
cerinţele  şi condiţiile cuprinse în tabelul 3 din SR EN 13163 aferente cel puţin 
nivelului DS (70, -) 2;  

 Efortul de compresiune la o deformaţie de 10% trebuie să fie mai mare decât 
nivelul  declarat: CS (10) 80, corespunzător cerinţei indicate în tabelul 5 din SR 
EN 13163;  

 Comportarea la foc încadrată în clasa de reacţie la foc (pentru cazul în care este  
diferită de clasa E);  

 Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe se consideră ca minimum nivelul 
TR 120 cu cerinţa indicată în tabelul 6 din SR EN 13163;  

 Rezistenţa la încovoiere – valorile vor fi mai mari decât nivelul declarat: BS 150 
cu cerinţa corespunzătoare cuprinsă în tabelul 7 din SR EN 13163;  

 Resistenţa la îngheţ-dezgheţ determinată conform prevederilor de la 4.3.10 din 
SR EN 13163;  

 Factorul de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă, μ, se va determina şi declara 
conform 4.3.11 din SR EN 13163. La proiectarea ansamblului se va avea în 
vedere varianta de utilizare a plăcilor de polistiren cu microcanale pentru 
ventilarea straturilor alcătuitoare ale termosistemului. 

 
Proiectantul va indica în proiect produsul din polistiren expandat (EPS) prevăzut pentru 
termosistemul compact (ETICS) utilizând codul de identificare conform SR EN 13163 
cu următoarele clase şi niveluri minime:  

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 125 – CS (10) 80 –– DS (N) 2 –DS (70, -) 2 – TR 120.  

Pentru polistirenul expandat prevăzut în zona soclului proiectantul va modifica valoarea 
rezistenţei la încovoiere, nivelul devenind: BS 170.  

Se vor introduce:  

 Condiţiile de deformaţie în condiţii specificate pentru sarcina de compresiune;  

 Şi temperatură: DLT (2) 5 cu cerinţa indicată în tabelul 4 din SR EN 13163;  

 Absorbţia de apă de lungă durată prin imersia totală va avea nivelul WL (T) 2  cu 
valoarea încadrată conform tabelului 8 din SR EN 13163;  
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 Absorbţia de apă prin difuziune va avea nivelul WD (V) 5 cu cerinţa conform 
tabelului 9 din SR EN 13163.  

Codul de identificare pentru polistirenul prevăzut în zona de soclu-subsol va fi:  

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 170 – CS (10) 120 – DS (N) 2 – DLT (2) 5 – WL (T) 2 – WD (V) 5  

Pentru plăcile de polistiren expandat (EPS) utilizate ca termoizolaţie la acoperişurile 

terasă, proiectantul va solicita producătorului şi va indica suplimentar faţă de clasele 

enumerate, următoarele:  

 Nivelurile declarate pentru fluajul de compresiune (ε
ct
) şi reducerea totală a 

grosimii (ε
t
) sub efortul de compresiune declarat (σ

c
) determinate cel puţin 

corespunzător pentru 10 ani ca timp de extrapolare conform 4.3.8 din SR EN 
13163;  

 Concomitent cu nivelul declarat pentru efortul de compresiune la o deformare de 
10 % propus/solicitat, plăcile din polistiren expandat trebuie să satisfacă simultan 
cerinţele nivelului declarat (BS) pentru rezistenţa la încovoiere (σ

B
) şi rezistenţa 

la forfecare (τ) cuprinse în tabelele 5, 7, C1 şi D1 din SR EN 13163 care indică şi 
standardele pentru determinarea acestor caracteristici;  

 În proiect se va indica tipul de produs din EPS, notând următorul cod de 
identificare:  

 
  EPS – EN 13163 – T3 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 170 – CS (10) 120 – DS (N) 5CC (2/1,5/10) 5 –CP3  

 

 Efortul de compresiune, CS (10) 120, se va nota ca nivel minim pentru 
termoizolaţia din plăci de polistiren acoperite cu şapă de ciment, iar pentru 
termoizolaţia din plăcile de polistiren care susţin direct hidroizolaţia se va alege 
CS (10) 150 ca nivel minim.  

 
6.2. Polistirenul extrudat 

Pentru zonele de soclu, subsol, pereţi la parter din zona intrărilor în clădiri şi în alte 

zone expuse acţiunilor mecanice distructive, ca izolaţie termică a termosistemului 

compact se prevede utilizarea plăcilor din polistiren extrudat cu feţe striate (XPS) 

pentru care furnizorul trebuie să indice următoarele caracteristici determinate prin 

metodele de încercare cuprinse în tabelul 9 din SR EN 13164:  

 Rezistenţa termică declarată (R
D
) şi conductivitatea termică declarată (λ

D
)  

 Determinate în conformitate cu standardele şi anexele A şi C indicate la 4.2.1 din 
SR EN 13164;  

 Caracteristicile geometrice (lungime, lăţime, perpendicularitate şi planeitate) vor  

 Avea toleranţele din tabelul 1, iar grosimea (d) va fi clasa T3 cu toleranţele 
indicate în tabelul 2 din SR EN 13164;  

 Comportarea la foc încadrată în clasa de reacţie la foc (dacă este superioară 
clasei E);  

 Stabilitatea dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate  

 Determinată conform 4.2.4 sau 4.3.2 cu nivelul DLT(2)5 indicat în tabelul 4 din 
SR EN 13164;  
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 Efort de compresiune la o deformaţie de 10% (σ
10

) sau rezistenţa la compresiune 

(σ
m
) – determinată conform 4.2.5 cu nivelul minim CS (10\Y)300 şi cerinţa 

aferentă conform tabelului 3 din SR EN 13164;  

 Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe – TR 200 cu cerinţa conform 
Tabelului 5 din SR EN 13164. 

 Fluajul de compresiune – CC (i
1 
/ i

2 
/ y) σ

c 
indicat pentru plăcile utilizate la  

 Pereţii subsolurilor în contact cu pământul, se va determina şi declara conform 
4.3.4 din SR EN 13164;  

 Absorţia de apă de lungă durată prin imersie – WL(T)1,5 cu cerinţa conform 
Tabelului 6 din SR EN 13164;  

 Absorbţia de apă de lungă durată prin difuzie – WD(V)3 cu cerinţa diferenţiată în  
funcţie de grosimea plăcilor conform tabelului 7 din SR EN 13164;  

 Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ – FT2 cu cerinţa conform tabelului 8 din SR EN 
13164. În proiect se va indica tipul de produs din XPS, notând codul de 
identificare conform SR EN 13164, ilustrat în exemplul de mai jos:  

 
XPS – EN 13164 – T2 – DLT(2)5 –CS (10\Y) 300 –CC (2/1,5/10) 5 – WL(T)1,5 – WD(V)3 – FT2. 

 
6.3. Produse termoizolante pe bază de vată minerală (MW)  
 

Suplimentar faţă de cerinţele termosistemului compact furnizorul trebuie să asigure 

pentru plăcile din vată minerală (MW) următoarele caracteristici determinate prin 

metodele de încercare cuprinse în tabelul 4 din SR EN 13162:  

 Rezistenţa termică şi conductivitatea termică cu valori determinate în 
conformitate cu standardele şi anexa A de la pct. 4.2.1 din SR EN 13162, pentru 
produse groase;  

 Caracteristicile geometrice (lungime, lăţime, perpendicularitate şi planeitate) vor 
avea toleranţele indicate în SR EN 13162;  

 Grosimea (d) încadrată în clasa T5 determinată conform pct. 4.2.3 va avea 
toleranţele indicate în tabelul 1 din SR EN 13162;  

 Stabilitatea dimensională se va determina şi va avea variaţiile maxime indicate la 
pct. 4.2.6 în SR EN 13162;  

 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu feţele determinată conform pct. 4.2.7 din SR 
EN 13162;  

  Comportarea la foc încadrată în clasa de reacţie la foc (dacă diferă de A1);  

  Nivelul declarat pentru efortul de compresiune sau rezistenţa la compresiune   

  Corespunzător la 10% deformaţie determinat şi declarat conform pct. 4.3.3 din  
SR EN 13162;  

 Nivelul declarat pentru rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe ≥TR 10  

 Conform pct. 4.3.4 din SR EN 13162;  

 Sarcina concentrată, F
p 
necesară pentru a provoca o deformaţie de 5 mm trebuie 

declarată conform pct. 4.3.5 din SR EN 13162;  

 Caracteristicile WL(P) şi WS, privind absorbţia de apă de lungă şi respectiv de 
scurtă durată, nu vor depăşi valorile indicate la pct. 4.3.7 din SR EN 13162.  
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Proiectantul va indica în proiect produsul din plăci rigide de vată minerală (MW)  

prevăzut pentru termosistemul compact (plăci fixate cu un adeziv pe toată suprafaţa), 

conform codului de identificare din SR EN 13162 cu următoarele clase şi niveluri  

minime: 

MW – EN 13162 – T5 – DS (T+) – CS (10/Y) 30 – TR 10 – WS . 

 
Pentru sistemul termoizolant cu strat de aer ventilat proiectantul va indica 
produsele din vată minerală, conform codului de identificare din SR EN 13162 cu 
următoarele clase şi niveluri minime:  

a) Saci sau saltele cusute, lipite cu adeziv pe toată suprafaţa:  
MW – EN 13162 – T4 – DS (T+) – CS (10/Y) 0,5 – TR 1 - WS ;  

b) Saci sau saltele cusute, fixate mecanic:  
MW – EN 13162 – T3 – DS (T+) – WS .  

Datorită existenţei stratului de aer ventilat plăcile vor fi din vată minerală hidrofobizată 
şi/sau vor fi protejate (caşerate) cu o folie antivânt, permeabilă la vaporii de apă.  
Pentru plăcile rigide de vată minerală (MW) utilizate ca termoizolaţie la acoperişurile 
terasă, se vor indica: grosimea încadrată în clasa T6, determinată conform pct. 4.3.10 
cu toleranţele cuprinse în tabelul 2 din SR EN 13162, fluajul de compresiune (X

ct
) şi 

reducerea totală a grosimii (X
t
) sub efortul de compresiune declarat (σ

c
) determinate 

conform pct. 4.3.6 din SR EN 13162.  
Proiectantul va indica în proiect tipul de produs din MW, notând următorul cod de 

identificare:  

MW – EN 13162 – T4 – DS (T+) – CS (10/Y) 50 – TR 10 – PL(5)500 – WL(P). 

Efortul de compresiune, CS (10) 50, se va nota ca nivel minim pentru termoizolaţia  

din plăci de vată minerală acoperite cu şapă de ciment, iar pentru termoizolaţia din  

plăci de vată minerală care susţin direct hidroizolaţia se va alege CS (10) 60 ca nivel  

minim.  

Dacă, în exploatare, sarcina pe şapă este mai mare de 5 kPa suplimentar faţă  

de nivelul declarat de compresibilitate CP2 (tabel 3 din SR EN 13162) se va determina 

reducerea grosimii sub încărcare de lungă durată conform pct. 4.3.10.4 din SR EN 

13162.  

Izolaţia termică aplicată sub învelitoare la acoperişurile în pantă se execută din  

vată minerală sub formă de saltele sau plăci, sau combinaţii ale acestora (un strat 

saltele + un strat plăci) din gama de produse prezentate de producători, cu grosimea 

determinată prin calcule termotehnice, pentru care proiectantul va indica codul de 

identificare al produsului / produselor şi măsurile obligatorii de protecţie a termoizolaţiei 

acoperişului:  

 La interior: strat cu rol de barieră contra vaporilor (strat continuu impermeabil) 
protejat cu lambriuri sau plăci gips carton;  

 La exterior, sub învelitoare: folie antivânt permeabilă la vapori şi impermeabilă la 
apă.  

 
6.4. Produse termoizolante pe bază de poliuretan (PUR)  
Proiectantul va indica codul de identificare al plăcilor PUR atribuit de producător pentru 
domeniul preconizat în conformitate cu codul de notare din SR EN 13165:  

PUR – EN 13165 – T3 – DS(TH)9 – CS(10/Y)140 – DLT(3)5 - CC (2/2/10) 5 – FW2 
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cu următoarele semnificaţii:  

 T3: clasa de toleranţe pentru grosime conform tabel 2 din SR EN 13165;  

 DS(TH)9: stabilitate dimensională în condiţii specificate de temperatură şi umiditate cu nivelul 

conform tabel 4 din SR EN 13165; 

 DLT(2)5: deformaţia în condiţii specificate pentru sarcina de compresiune şi temperatură conform 

tabel 6 din SR EN 13165;  

 CC (2/2/10) 5: nivelurile declarate pentru fluajul de compresiune (ε
ct
) şi reducerea totală a grosimii 

(ε
t
) sub efortul de compresiune declarat (σ

c
) determinate cel puţin corespunzător pentru 10 ani ca 

timp de extrapolare conform pct. 4.3.5 din SR EN 13165;  

 FW2: nivelul pentru abaterea de la planeitate după udare pe o singură faţă conform tabel 8 din 

SR EN 13165.  

 
6.5. Produse termoizolante pe bază de sticlă celulară (CG)  
 

Proiectantul va indica codul de identificare al produsului propus ca material 

termoizolant având caracteristicile determinate prin standardele de încercare indicate 

în tabelul 4 din SR EN 13167:  

CG – EN 13167 – PL (P) 1 – CS (Y) 700 – BS400 – WS – WL (P) 

cu următoarele semnificaţii:  

 PL (P) 1: nivelul minim al deformaţiei sub sarcina concentrată cu cerinţa conform 

tabelul 1 din SR EN 13167;  

 CS (Y) 700: nivelul minim pentru rezistenţa la compresiune conform tabelul 2 din SR EN 

13167;  

 BS 400: nivelul pentru rezistenţa la compresiune conform tabelul 3 din SR EN 13167;  

 WS: nivelul declarat pentru absorbţia de apă de scurtă durată şi WL (P): nivelul declarat 

pentru absorbţia de apă de lungă durată care nu trebuie să depăşească valorile indicate 

la pct. 4.3.8 din SR EN 13167.  

 
6.6.  Produse termoizolante pe bază de plută expandată (ICB)  
În proiect se va preciza codul pentru identificarea produsului propus ca strat 

termoizolant în conformitate cu codul de notare din SR EN 13170 cu următoarele  

caracteristici:  

ICB – EN 13170 – L1 – W1 – T1 – CS (10) 100 – TR 50 

a) L1: clasa pentru toleranţele lungimii conform tabel 1 din SR EN 13170;  

b) W1: clasa pentru toleranţele lăţimii conform tabel 2 din SR EN 13170;  

c) T1: clasa pentru toleranţele grosimii conform tabel 3 din SR EN 13170;  

d) CS(10)100: nivelul efortului de compresiune pentru o deformaţie de 10% conform tabel 

4 din SR EN 13170;  

e) TR 50: nivelul pentru rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe conform tabel 5 din 

SR EN 13170.  



1 

Anexa 7. Caracteristicile materialelor de construcție utilizate pentru calculul 
valorii U la Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova1 

Tabelul 7.1: Caracteristicile materialelor de construcție conform standardelor în vigoare 

# Materialul de construcție 
Numărul conform 
CP_E.04.05-2006 

λ,  W/(m∙K)  

[coloana 8] 

1 Tencuială interioară 228 0,70 

2 Tencuială exterioară 227 0,76 

3 Beton armat 225 1,92 

4 Șapă de protecție 227 0,76 

5 
Piatră de calcar (cotileț) 

densitatea ρ = 1600 kg/m3 
234 0,73 

6 Zgură agregată (de cazan) 180 0,76 

7 Ruberoid (la acoperiș) 248 0,17 

8 Bitum 244 0,27 

9 Lemn - pin (la podea) 219 0,29 

10 Mozaică (la podea) 226 1,74 

11 Marmură (la podea) 231 2,91 

12 
Beton turnat 
(fundament la podea) 

226 1,74 

13 Gazbeton 198 0,41 

14 
Beton cu argilă expandată 
(cheramzitobeton) 

154 0,52 

15 Perete din cărămidă plină 206 0,70 

16 
Perete din cărămidă 
cu goluri 

213 0,58 

17 Linoleum 251 0,35 

18 Prundiș de cheramzit 97 0,17 

19 Finisare cu faianță/gresie 
Dimensiuni  

21 × 21 × 4 mm 
1,10 

20 Strat de lut cu paie  0,65 

21 Polistiren expandat EPS 

Conform pct. 1, partea B din 
Anexa 4 la APP nr. 3 

0,038 

22 Polistiren extrudat XPS 0,035 

23 Vată minerală MW 0,044 

24 Beton cu polistiren G-Sort 0,07 

 

 

 

 

 

                                                
1 Elaborat de experții Fondului pentru Eficiență Energetică O.Șveț și C.Borosan în baza normativelor în 

vigoare 
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Tabelul 7.2.  Caracteristicile tâmplăriei utilizate în calcule 

Nr. 

crt. 
Tâmplăria exterioară U value, W/(m2∙K) 

1 Ferestre din PVC noi Conform pct. 2, partea B din 
Anexa 4 la APP nr. 3 

1,70 

2 Uși din PVC noi 2,20 

3 Fereastră din lemn 
Poziția 11, Anexa D din 
NCM_G.04.02.-1999 

2,78 

4 Ușă din lemn 

Ușă din lemn de pin de  

35 mm grosime cu  

λ = 0,14 W/(m∙K) 

4,00 

5 Fereastră din aluminiu 
Poziția 11, Anexa Л din 
CP_E.04.05-2006 

2,94 

6 Uși din metal 
Manual de instalații, Încălzire. 
București, 2002, § 2.2.4., 
pag. 23 

5,88 

7 Luminatoare zenitale din metal (oțel) 
Poziția 12, Anexa D din 
NCM_G.04.02-1999 

3,33 

8 Fereastră din PVC existentă 
Poziția 3, Anexa D din 
NCM_G.04.02-1999 

2,56 

9 Ușă din PVC existentă 
ГОСТ 24866-99, pct. 4.1.7, 
poziția 1 

3,12 

Notă: 

 Conductivitatea termică de calcul a materialelor de construcție, a fost selectată din 
CP_E.04.05.2006, din coloana 8 ceea ce corespunde condițiilor de exploatare A. 

 După NCM_E.04.01.2006, condiții de exploatare A reprezintă regim normal de 
umezeală a încăperilor în zona de umiditate uscată. 

 Regimul de umezeală a încăperilor se stabilește conform tab. 1 din NCM_E.04.01.2006. 

 Zona de umiditate se stabilește conform Anexei B din NCM_E.04.01.2006 (și СНиП 
2.01.01-82).



1 
 

Anexa 8. Caracteristicile fizico-mecanice ale compozițiilor adezive și de tencuire [9] 

Caracteristica 

Compoziții de tencuire 

Adezivă 
De nivelare 

(de tencuire) 

Decorativă de 
tencuire 

1. Rezistența la compresiune, MPa 15,0 15,0 10,0…12,0 

2. Timpul “deschis” de utilizare,  
      min. 

minimum 25 

3. Aderența la suport, MPa 1,5 1,0 0,9 

4. Contracția liniară, % 0,55 0,4 0,4 

5. Rezistența la îngheț, F 75 50 50 

6. Combustibilitatea incombustibilă 

7. Permeabilitatea la vapori de apă + + + 
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Anexa 9. Informații cu privire la dibluri [9] 

Tabelul 9.1.  Caracteristicile diblurilor 

Grosimea izolației Tipul diblului Strat suport 
Lungimea minimă de 

ancorare, mm 

< 10 cm 1a, 1b, 2a beton, cărămidă plină, 
cărămidă cu goluri 

conform raportului tehnic 
al fabricantului 

> 10 cm 1b, 2a 

toate grosimile 2a BCA 

 

Notă: Diblu expandat prin batere: 1a – cui de polimeri, 1b – cui de metal; diblu 

expandat prin înșurubare: 2a - șurub metalic cu diblu. 

Numărul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolației în câmp curent este de 6 

buc./m2 până la înălțimea de 50 m. Peste această înălțime numărul de dibluri se va 

determina pe bază de calcule, asimilând aceste zone cu zonele expuse de la colţurile 

clădirilor.  

Pentru zonele de margine (colț) numărul de dibluri se va calcula pentru forța de 

smulgere ≥ 0,8 kN/diblu, iar numărul acestora va fi în funcție de valoarea vitezei 

vântului, expunerea terenului și înălțimea clădiri conform tabelului 9-2: 

Tabelul 9.2. Calcularea numărului de dibluri 

Număr dibluri/m2  

 

 

Legendă: 

I – Teren deschis, obiect 

izolat, puterea vântului nu 

este redusă de clădiri 

înconjurătoare 

II – Puterea vântului este 
ușor 

redusă de obiectele din jur 

(clădiri risipite și H<10 m) 

III – Puterea vântului este 

puternic redusă de 

obiectele 
dimprejur(aglomerări urbane) 

Valori ale 
vitezei vântului 

Expunere, 
teren sau 

zonă 

Înălțimea clădirii 

≤ 10 m 10 – 25 m > 25 – 50 m 

< 85 km/h I, II, III 6 6 6 

85 – 115 km/h 

I 8 8 10 

II 6 6 8 

III 6 6 8 

> 115–135 km/h 

I 10 12 12 

II 8 10 10 

III 6 8 10 

 

Lungimea tijei diblului se calculează prin însumarea grosimii straturilor străbătute 

(termoizolație, adeziv, tencuială și parțial perete din zidărie BCA, cărămidă sau beton).  

Adâncimea găurii de ancorare (L) va fi ≥ 45 mm la care se adaugă grosimea tencuielii. 

Lungimea totală a tijei este indicată orientativ în tabelul 9-3:  
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Tabelul 9.3. Lungimea tijei diblului   

Grosimea maximă a termoizolației 
Lungimea găurii de ancorare+grosimea 

tencuielii cuprinse între 0,5 și 2,5 cm Lungimea tijei 
diblului, mm 

suport beton suport BCA beton BCA 

70 60 

50 mm 70 mm 

120 

90 80 140 

110 100 160 

130 120 180 

150 140 200 

 

Termoizolația cu grosimea mai mare de 100 mm se poate fixa cu dibluri de ancorare și 

lipire. Diblurile (≥ 6 buc./ m2) se fixează pe pereți la nivelul tencuielii existente, 

eliminându-se astfel diblurile cu tija lungă care străpung termoizolația și creează punți 

termice. 
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Anexa 10. Criterii și niveluri de performanță ale produselor hidroizolante [2.13] 

Proiectantul va solicita producătorului fişa tehnică a produselor hidroizolante 

bituminoase care va cuprinde pe lângă informaţiile generale referitoare la denumirea 

comercială a produsului, producătorul, componentele alcătuitoare (tipul şi numărul 

armăturilor, tipul bitumului utilizat, tipul finisajului suprafeţelor), domeniul de utilizare, 

metoda de aplicare, dimensiuni, masă, precum şi următoarele caracteristici ale 

produselor:  

 

 Etanşeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuţie 
întocmite pe baza standardului SR EN 1928, pentru membrane folosite în 
aplicaţii cu presiunea apei de maximum 60 kPa (izolaţii la acoperişuri terasă sau 
strat pentru controlul vaporilor de apă);  

 Performanţă la foc exterior, clasificarea pe baza încercărilor acoperişurilor 
expuse la un foc exterior (SR EN 13501-5+A1);  

 Reacţia la foc, clasificarea folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc (SR 
EN 13501-1+A1);  

 Forta de rupere la tracţiune (N/50 mm) şi alungirea la rupere (%) longitudinal şi 
transversal, proprietăţi la tracţiune determinate conform procedurilor întocmite pe 
baza prevederilor din standardul SR EN 12311-1;  

 Rezistenţa la impact (SR EN 12691) exprimată în „mm” reprezentând înălţimea 
de cădere a capului de poansonare şi metoda de încercare: metoda „A” suport 
rigid şi metoda „B” suport moale (EPS);  

 Rezistenţa la sarcină statică (SR EN 12730) exprimată în „kg” ca sarcina care nu 
a provocat străpungeri în membrana aplicată pe un suport moale (ex. EPS) în 
metoda „A” şi pe un suport dur (ex.dală din beton) în metoda „B”;  

 Stabilitatea dimensională (SR EN 1107-1) exprimată în „%” reprezentând 
variaţiile dimensionale ale produselor bitumate ca rezultat al producerii-inducerii 
tensiunilor interne datorate efectului căldurii;  

 Flexibilitatea la temperatură scăzută (SR EN 1109) exprimată în „ºC” permite 
determinarea susceptibilităţii la fisurare a membranelor bitumate sub efectul unei 
îndoiri în condiţii de temperaturi negative;  

 Limita rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată (SR EN 1110) măsurată în „ºC” 
exprimând temperatura la care stratul superficial al membranei fixată vertical se 
deplasează în raport cu stratul de armare al acesteia (limita este o valoare medie 
a deplasărilor pe faţa superioară şi inferioară a membranei).  

 
Suplimentar faţă de aceste caracteristici în funcţie de condiţiile locale şi structura 
termo-hidroizolantă propusă se pot solicita date privind:  

 Rezistenţa la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13948);  

 Rezistenţa la desprindere şi la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-1, respectiv 
SR EN 12317-1);  

 Rezistenţa la sfâşiere (SR EN 12310-1);  

 Îmbătrânirea artificială (SR EN 1296 şi SR EN 1297);  

 Aderenţa granulelor care constituie stratul de autoprotecţie al membranelor (SR 
EN 12039);  

 Proprietăţi de transmisie a vaporilor de apă (SR EN 1931); 
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 Rezistenţa la impactul grindinei (SR EN 13583) necesară pentru membranele 
aplicate în structuri hidroizolante neprotejate cu dale sau pietriş.  

 
Pentru produsele hidroizolante din material plastic sau cauciuc documentele 

tehnice însoţitoare trebuie să cuprindă în fişa de produs (întocmită aşa cum este 

prevăzut la punctul 7 din SR EN 13956) următoarele:  

 Lungimea şi lăţimea cu valoarea declarată de producător (VDP) măsurate în 
metri (m) cu toleranţe conform metodei de încercare din SR EN 1848-2;  

 Pentru produsele livrate în suluri (role), valoarea limită maximă declarată de 
producător (VLP) pentru abaterea de la liniaritate (g) şi abaterea pentru 
planeitate (p);  

 Grosimea efectivă a foii care asigură funcţia de hidroizolare incluzând orice 
textură a suprafeţei dar excluzând orice profil de suprafaţă, aşa cum prevede SR 
EN 1849-2, grosimea cu VDP măsurată în milimetri;  

 Masa specifică (determinată împreună cu grosimea efectivă prin metoda de 

încercare având ca bază SR EN 1849-2) cu VDP măsurată în kg/ m
2
;  

 Etanşeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuţie 
întocmite pe baza standardului SR EN 1928, folosind metoda B la o presiunea a 
apei de minimum 10 kPa (0,1 bar);  

 Efecte ale diferitelor medii chimice; producătorul va indica condiţiile şi domeniul 
de aplicare pentru care membranele din material plastic sau cauciuc sunt sau nu 
sunt adecvate, furnizând informaţii referitoare la rezistenţa la atacul chimic (SR 
EN 18470);  

 Caracteristicile referitoare la performanţa la foc exterior, reacţia la foc, rezistenţa 
la impact şi rezistenţa la sarcină statică se vor determina conform procedurilor 
întocmite pe baza prevederilor din standardele aferente produselor hidroizolante 
bituminoase;  

 Forta de rupere la tracţiune (N/50 mm) şi alungirea la rupere (%) longitudinal şi 
transversal, proprietăţi la tracţiune determinate conform procedurilor întocmite pe 
baza prevederilor din standardul SR EN 12311-2;  

 Stabilitatea dimensională (SR EN 1107-2) exprimată în procente reprezentând 
media variaţiei dimensionale a lungimii (ΔL) şi a lăţimii (ΔT), ca rezultat al 
producerii-inducerii tensiunilor interne datorate variaţiilor de temperatură, trebuie 
să fie mai mică decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);  

 Rezistenţa la sfâşiere (SR EN 12310-2) trebuie să fie mai mare decât sau egală 
cu valoarea limită dată de producător (VLP) pentru direcţia longitudinală şi 
transversală a foii;  

 Resistenţa la desprindere şi la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-2), respectiv 
SR EN 12317-2) exprimate în N/50 mm, trebuie să fie mai mare decât sau egală 
cu valoarea limită dată de producător (VLP);  

 Pliabilitatea la temperaturi scăzute dată în °C trebuie să aibe temperaturi 
negative sub VLP declarată (SR EN 495-5);  

 Compatibilitate la contact cu bitum (SR EN 1548).  

 

Pentru membranele din material plastic sau cauciuc suplimentar faţă de 

caracteristicile enumerate, în funcţie de condiţiile locale şi structura termo-hidroizolantă 

propusă se solicită date privind următoarele:  
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 Durabilitatea, comportarea după expunerea la radiaţii UV (SR EN 1297, anexa B) 
considerându-se ca satisfăcătoare numai produsele cu fisuri de suprafaţă 
încadrate în clasele 0; 1 şi 2 (produsele încadrate în clasa 3 sunt neconforme);  

 Rezistenţa la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13948);  

 Rezistenţa la ozon, pentru foile pe bază de cauciuc (SR EN 1844). 
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Anexa 11 

Exemplu de prezentare a caracteristicilor tehnice  
a produselor hidroizolante din România [135] 

Tabelul 11. 1.   Membrana din PVC pentru hidroizolatii la acoperisuri 
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Anexa 12 

Date de cost pentru diferite categorii de produse aferente clădirilor  

Tabelul 12.1.  Informații cu privire la materiale termo- și hidroizolante ale firmei Supraten S.A.     (Dec. 2015) 

Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

Materiale termoizolante 

http://supraten.md/ro/catalog/stroymaterialy/izolyatsionnyye_materialy/default.aspx 

  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Polistiren 
expandat 
 
 
 
 
 
 
 

FS-15 

1000x500x20 mm 

 

8-35 

preț pe placă 

1000x500x150 mm 62-55 

FS-25 
 

1000x500x20 mm 

 

9-00 

1000x500x30 mm 13-05 

1000x500x40 mm 18-15 

1000x500x50 mm 22-70 

1000x500x60 mm 27-23 

1000x500x70 mm 31-80 

1000x500x80 mm 36-30 

1000x500x90 mm 40-85 

1000x500x100 mm 45-40 

1000x500x150 mm 68-00 

1000x1000x40 mm 33-60 

1000x1500x100 mm 126-13 

2000x1000x60 mm 100-84 

2000x1000x30 mm 50-42 

2000x1000x100 mm 181-50 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

1 

 
 
 
 
Polistiren 
expandat 
 
 
 

FS-35 1000x500x30 mm 

 

21-20 

preț pe placă 

FZ-25 
1000x500x40 mm 

 

16-30 

1000x500x100 mm 41-60 

 
FZ-35 

1000x500x40 mm 25-50 

preț pe placă 

1000x500x50 mm 37-70 

1000x500x100 mm 75-00 

M-25 

1000x500x10 mm 

 

5-30 

1000x500x40 mm 19-75 

1000x500x90 mm 44-50 

1000x500x120 mm 59-50 

M-35 
 

1000x500x10 mm 8-70 

1000x500x20 mm 16-20 

1000x500x30 mm 24-30 

1000x500x40 mm 32-40 

1000x500x50 mm 40-50 

1000x500x60 mm 48-60 

1000x500x70 mm 56-70 

1000x500x80 mm 71-00 

1000x500x100 mm 81-00 

2000x1000x100 mm 355-00 

Granule 

0,25 m3 

 

131-60 

preț pe sac 

0,5 m3 263-15 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

1 
Polistiren 
expandat 

Granule Politherm 
blu Fin 

210 L 
diametru 2-3 mm; 
4-6 mm 

 

179-00 

 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vată 
minerală 
 
 
 
 
 
 
 

Izovat 135 1000x600x30 mm 

 

37-64 

preț pe placă 

Izovat 165 1000x600x20 mm 31-70...36-00 

Isover Rio Alu 

1200x1200x50 mm 

 

530-00 

preț pe rolă 

7500x1200x100 mm 417-75 

Isover SCPR 3000x1000x80 mm 

 

461 - 524 preț pe rolă 

Isover Eko Double 

2x6000x1200x50 mm 

 

234-00 

preț pe rolă 

2x7500x1200x50 mm 295-00 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine 
Preț, 
lei 

Informație suplimentară 

2 
Vată 
minerală 

Isover Domo Twin 2x7500x1200x50 mm 

 

333-00 preț pe rolă 

Rocklight 

1200x600x50 mm 

 

20-00 

preț pe placă 

1200x600x100 mm 40-00 

Rockwool Rochmin 
Plus 

1000x610x100 mm 

 

39-50 preț pe placă 

1000x610x50 mm 21-85 
 

Rockmin 

1000x600x50 mm 

 

18-60 

preț pe placă 

1000x600x100 mm 37-20 

Rockwool Rockton 

 
1000x610x50 mm 
 

 

35-00 

preț pe placă 

 
1000x610x100 mm 
 

75...87-50 

1000x610x70 mm 51-60 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț, lei Informație suplimentară 

2 
Vată 
minerală 

Rockwool Firerock 1000x600x25 mm 

 

85-70 preț pe placă 

Rockwool Frontrock 
Max E 

1000x600x80 mm 

 

94-00 

preț pe placă 

1000x600x100 mm 108-00 

Rockwool Fasrock 

1000x600x30 mm 66-00 

1000x600x20 mm 47-20 

Rockwool Wired 
Mat 80 

4000x1000x40 mm 

 

632-50...690 preț pe rolă 

Rockwool Fire Batts 
Alu 

1000x600x50 mm 

 

90-00… 108-00 preț pe placă 

Paroc Extra 
 

1220x610x100 mm 

 

60-00 

preț pe placă 

1220x610x50 mm 32-00 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

2 
Vată 
minerală 

Teploroll 2x4000x1000x50 mm 

 

200-00 …219-00 preț pe rolă 

Izovat LS 
 

1000x600x150 mm 

 

49-50…57-00 

preț pe placă 

1000x600x100 mm 33-00 

Rockwool Lamella 
Mat Alu 

5000x1000x50 mm 

 

420-00 preț pe rolă 

Rockwool 
Rockfasad 

1000x600x50 mm 

 

64-00 preț pe placă 

1000x600x50 mm 

 

103-00 preț pe foi 

 

 



8 

Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

2 
Vată 
minerală 

Rockwool Fasade 
Batts 

1000x600x25 mm 

 

36-90...41-90 

preț pe placă 

1000x600x30 mm 44-15 

Ursa Geo M-11 2x7000x1200x50 mm 

 

210-220  preț pe rolă 

Ursa Terra 34 PN 1250x600x50 mm 

 

152-90 preț pe cutie 

Tehnovent 
Standard 

1200x600x50 mm 

 

48-50 

preț pe placă 

1200x600x100 mm 97-00 

Tehnofas 
1200x600x40 mm 

 

53-50..58-40 

preț pe placă 

1200x600x50 mm 66-92 

Tehnofas Effect 

1200x600x100 mm 122-80..134-00 

1200x600x80 mm 98-20...107-00 

1200x600x50 mm 61-40...67-00 

Technoblock 1200x600x50 mm 30-95 

Tehnoacoustic 1200x600x50 mm 33-95 

 

 



9 

Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

3 PEE 

 
 
 
 
 
 
Folie 

2 mm 

 

4-99 
Preț pe m2. 
Pânza standard de spuma din 
polietilena 

3mm 7-20 Preț pe m2. 
Material igienic, cu o elasticitate 
constantă, prin care practic nu pătrund 
vapori fiind foarte puţin higroscopic, cu 
un procent foarte scazut de absorbţie a 
umidităţii. Materialul se recomandă a fi 
folosit pentru: Izolarea termică, fonică, 
impermiabilzarea acoperişurilor, 
pereţilor, fundațiilor. 

5mm 
15-15 

 

30 mm 114-30 

4 
Polistiren 
extrudat 

- 1250x600x10 mm 

 

27-00 preț pe placă 

Penoplex 
Comfort 

1200x600x20 mm 

 

26-50 

preț pe placă 
1200x600x30 mm 40-70 

1200x600x40 mm 53-30 

1200x600x50 mm 66-60 

1200x600x100 mm 137-50 foi 

Carbon Eco 

1200x600x20 mm 

 

25-50 

preț pe placă 

1180x580x30 mm 36-50...38-60 

1180x580x40 mm 47-00...50-30 

1180x580x50 mm 60-50 

1180x580x100 mm 125 – 134-75 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

4 
Polistiren 
extrudat 
grafitat 

Briotherm XPS 

1250x590x20 mm 

 

30-60 

preț pe placă 

1250x590x30 mm 45-90 

1250x590x40 mm 61-20 

1250x590x50 mm 76-50 

5 Penofol 

2000 A – foliat 
pe o parte, 
 

3mm 

 

38-30 

Preț pe m. 
Material pe baza de spuma de 
polietilena, dublat de o parte cu strat 
care reflecta caldura din folie de 
aluminiu lustruit. 
Se foloseste pentru izolarea termica 
a peretilor, tavanelor, podelelor, 
acoperisurilor, si altor constructii de 
interior.  

5mm 47-20 

10 mm 72-60 

2000 B – foliat 
pe o parte, 
 

5 mm 

 

68-90 

Preț pe m. 
Se foloseste pentru izolarea termica 
a peretilor, mansardelor, logiilor, si 
altor constructii de interior 

2000 C 5 mm 

 

51-20 

Preț pe m. 
Se foloseste pentru izolarea 
peretilor, podelelor, tavanelor si 
altor pereti de interior a tuturor 
tipurilor de cladiri (rezidențiale, 
industriale, publice). 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,   lei Informație suplimentară 

5 Penofol 
C 
 

30000x600x5 mm 

 

89-70 
 

Preț pe m. 
Se foloseste pentru izolarea 
peretilor, podelelor, tavanelor si 
altor pereti de interior a tuturor 
tipurilor de cladiri (rezidențiale, 
industriale, publice). 

6 
Substrat din 
plută 

 

10000x1000x3 mm 

 

660-00 

preț pe rolă 
 
10000x1000x1,85 mm 410-00 

7 
Spumă 
poliuretanică 

burete,  
25 kg/m3 

2000x1200x5 mm 

 

40-30 

preț pe bucată 

2000x1200x10 mm  63-90 

2000x1200x15 mm  96-40 

2000x1200x20 mm  127-60 

2000x1200x30 mm  189-60 

2000x1200x40 mm  254-90 

2000x1200x50 mm  320-80 

2000x1200x80 mm  513-20 

2000x1200x100 mm  641-60 

1000x1200x10 mm 26-20 

burete,  
22 kg/m3 

1000x1200x20 mm 

 

52-40 

preț pe bucată 

1000x1200x30 mm 78-65 

1000x1200x50 mm 131-10 

1000x1200x60 mm 157-30 

1000x1200x80 mm 209-75 

1000x1200x100 mm 262-15 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

7 
Spumă 
poliuretanică 

burete,  
28 kg/m3 

2000x1200x30 mm 

 

190-50 

preț pe bucată 2000x1200x40 mm 254-00 

2000x1200x50 mm 317-50 

8 
Vopsea 
conservant 
de energie 

Termofain 
 

1 kg 

 

186-00 Preț pe căldare. 
Vopsea pentru lucrări la interior 
şi exterior. Datorită reflexiei 
transmisiei fluxurilor de căldură 
prin radiaţie, asigură economia 
consumului pentru climatizare 
până la 18%. 

3 kg 490-00 

5 kg 726-00 

10 kg 1319-00 

9 Substrat 

Kronotex 
silverline 

     10000x675x5mm 
Conductivitatea 
termică: 

0.07 W/(mK) 
Densitatea materialului: 
135 kg/m3 

 

465-75 preț pe rolă 

Kronotex 
sound 

       800x675x5mm 
Conductivitatea 
termică: 

0.07 W/(mK) 
Densitatea materialului: 
135 kg/m3 

 

23-10...26-50 preț pe bucată 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț,  lei Informație suplimentară 

Materiale hidroizolante 

1 

Pelicula 

pentru 

hidroizolare 

silver 70 g/m2 

 

9-50 

preț pe m.l. 1,5m D75 75 g/m2 10-50 

Eurovent silver N 96 g/m2 15-00 

2 

Pelicula 

izolatoare de 

vapori 

MSL 75 g/m2 

 

10-50 

preț pe m.l. 

standard 80 g/m2 

 

9-05 

Eurovent standard 

ALU 
110 g/m2 

 

22-50 preț pe m.l. 
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Nr. Tip material Subcategorie Caracteristici Imagine Preț, lei Informație suplimentară 

3 Membrana 

Eurovent Basic 100 g/m2 

 

21-50…25-50 

preț pe m.l. 
Strotex Basic 115 g/m2 

 

18-50 

Eurovent Classic 120 g/m2 

 

22-90…30-00 

4 Pelicula 
Eurovent Standard 
N 

90 g/m2 

 

12-00 preț pe m.l. 

5 
Pelicula 
anticondens
at 

Eurovent Anticon 110 g/m2 

 

21-45 preț pe m.l. 
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Tabelul 12.2. Informații cu privire la materiale termoizolante ale firmei SC "Constructmet Grup"SRL2 

Nr. 
Material 

termoizolant 
Caracteristici 

Grosimi 
disponibile 

Ambalare Costul specific Unitatea 

1 
Polistiren 
expandat 

FS-15,  
densitatea <12 kg/m3, conductivitatea 

termică 0,033 – 0,043 W(mK) 

1 – 100 mm pachet 0,3 m3 730 lei/m3 

FS-25 
densitatea 15-25 kg/m3, 
conductivitatea termică 

0,032 – 0,041 W(mK) 

1 – 100 mm pachet 0,3 m3 830 lei/m3 

FS-35 
densitatea >25 kg/m3, conductivitatea 

termică 0,034 – 0,039 W(mK) 

1 – 100 mm pachet 0,3 m3 1500 lei/m3 

2 
Polistiren 
extrudat 

densitatea 30-35 kg/m3 
conductivitatea termică  

0,037 – 0,042 W(mK) 

1 – 100 mm pachet 0,3 m3 2000 lei/m3 

3 Vată de sticlă 

densitatea 11-15 kg/m3 
conductivitatea termică  

0,037 – 0,041 W(mK) 

5 cm 
pachet, rulou 0,7 – 1,2 
m3 

250 lei/m3 

4 Vată bazaltică 

densitatea 26-50 kg/m3 
conductivitatea termică  

0,036 – 0,039 W(mK) 

5 – 200 mm 
ambalare pachet, rulou  
0,4 – 0,6 m3 

550 - 1200 lei/m3 

densitatea 80-170 kg/m3 
conductivitatea termică  

0,039 – 0,041 W(mK) 

2 – 200 mm pachet 0,18 – 0,25 m3 1700 - 3800 lei/m3 

 

 

                                                
2 Informația este oferită de firmă  la solicitarea Agenției pentru Eficiență Energetică 
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Tabelul 12.2.  Informații cu privire la materiale termoizolante ale firmei AGLICON S.R.L.3 

Categorii de produse 

Caracteristici 

densitatea, kg/m3 
grosimi disponibile, 
mm 

conductivitatea 

termică, W/(mK) 

Prețul curent la 
1m3, lei 

Recomandări pentru 
aplicare 

Polistiren 
extrudat, 
Carbon Eco 

 

26 - 32 20, 30, 40, 50, 100 0,034 1750 podea, acoperiș 

Vată minerală 
de sticlă,  
Ursa M11 

 

9 - 11 50, 100 0,046 350 mansarde 

Vată minerală 
bazaltică 
Teploroll 

 

25 - 35 50, 100, 150 0,041 600 mansarde 

Vată minerală 
bazaltică 
Monrock Max 
E 

 

145 50 - 200 ≤ 0,039 2000 acoperișuri plate 

 

 

 

                                                
3 Informația este oferită de firma la solicitarea Agenției pentru Eficiență Energetică 
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Tabelul 12.3.  Informații cu privire la materiale hidroizolante ale firmei AGLICON S.R.L.4 

Categorii de produse 

Caracteristici 

densitatea, 

kg/m3 

grosimi 

disponibile, 

mm 

ambalare 
conductivitatea 

termică, W/(mK) 

permeabilitatea 

la vapori, 

g/m2/24 h 

costul la 1m2, lei 
recomandări 

pentru aplicare 

Folie 

(membrane 

PVC) 
 

1,9 1,2 & 1,5 41 & 51,25 m2 0,141 21±3 150 acoperișuri plate 

Membrană 

poliuretanică 

lichidă de 

impermeabili-

zare 
 

- - 1,6,25 kg 

 

25,8 ± 4,4 350 

acoperișuri plate 

 

 

                                                
4 Informația este oferită de firmă la solicitarea Agenției pentru Eficiență Energetică 
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Anexa 13: Lista reglementărilor tehnice ce țin de elemente vitrate 

 

• SM SR EN ISO 10077-1:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi 
obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalităţi. 

• SM SR EN ISO 10077-1:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi 
obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2. Metoda numeric 
pentru profile de tâmplărie. 

• SM SR EN 13363-1+A 1:2011 Dispozitive de protecţie solară aplicate vitrajelor. 
Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Partea 1: metoda 
simplificată. 

• SM SR EN 15193 Performanţa energetic a clădirilor. Cerinţe energetic pentru 
iluminat. 

• SM SR EN 12207:2011 Ferestre şi uşi . Permeabilitate la aer.Clasificare. 
• SM SR EN 12208:2011 Ferestre şi uşi . Etanşietate la apă. Clasificare. 
• SM SR EN 12210:2011 Ferestre şi uşi . Rezistenţa la încărcare din 

vînt.Clasificare. 
• SM SR EN 12211:2011 Uşi .Influienţe climatic. Cerinţe şi clasificare. 
• SM SR EN 13120:2011 Storuri interioare. Condiţii de performanţă, inclusive de 

securitate. 
• SM SR EN 12608:2013 Profile din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) 

pentru fabricarea ferestrelor şi uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de 
încercare. 

• SR EN 14351-1+A1:2010, Ferestre şi uşi. Standard de produs, 
caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru 
pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum  
Standardul SR EN 14351-1+A1:2010 este în relaţie cu HG 622/2004 

 
 

Reglementările tehnice ce țin de clădirile publice 

• NCM E.04.01-2006 Protecţia termică a clădirilor 
• CP E.04.05-2006 Proiectarea protecţiei termice a clădirilor 
• CP E 04.04-2005Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în 

construcţii 
• NCM E.04.03-2008 Conservarea energiei în clădiri 
• CP G.04.01 –2002 Certificatul energetic al clădirii 
• NCM A.09.02-05 Servicii de întreţinere, reparaţie şi reconstrucţie a clădirilor 

rezidenţiale, comunaleşi socio-culturale. 
• CP E.04.02-2003 Reguli  tehnice de executare a termoizolaţiei 

exterioare/interioare a clădirile cu tencuială fină pe termoizolant. 
• NCM A.07.02-99 Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, 

aprobare şi conţinutul cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. 
• G.04.08 NCM-2006 Izolarea termică a echipamentelor şi a conductelor. 
• NCM C.01.03-2000 Proiectarea construcţiilor pentru şcoli. 
• RD 34.09.255-97 Metodologia de evaluare a pierderilor de căldură în reţelele 

termice de apă. 
• Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii nr.235, 

01.12.2011 
• Hotărârea Guvernului R.M. cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor aferente nr. 285 din 23.05.1996. 
• Ordinul ministrului finanţelor nr.16 din 29.01.1999. 
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• Hotărârea Guvernului nr.834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului  
• privind achiziţiile publice de lucrări. 
• Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 

130 din 9 septembrie 2013, cu aplicare din 01.01.2014 
• Ordinul Ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 143 din 1 

iulie 2002. 
• Hotărirea Guvernului nr. 352 din 05.05.2009 pentrua probarea Regulamentului 

privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor. 
• Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. 
• Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 163 din 9 iulie 

2010. 
• NCM L.01.07-2005, aprobat prin ordinul Directorului general al Departamentului 

Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 74 din 24 martie 2005. 
• Lege nr. 179 din 10.07.2008 Cu privire la parteneriatul public-privat. 

 

 


