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CRESTEREA PERFORM ANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE COST

C U P R I N S :

1. PREAMBUL

2. DOMENIU DE APLICARE

3. REFERINTE TEHNICE SI NORMATIVE

4. TERMINOLOGIE 

5. SCHEMA INTERVENTIILOR ELIGIBILE 

6. LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA TERMICA A ANVELOPEI

6.1. LUCRARI DE INTERVENTIE  LA FATADA - PARTE OPACA. 

6.2. LUCRARI DE INTERVENTIE LA TERASA. 

6.3. LUCRARI DE INTERVENTIE LA PLANSEU ( INTRADOS) PESTE SUBSOL.

6.4. LUCRARI DE INTERVENTIE LA FATADA - PARTE VITRATA. 

7. LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA SISTEMULUI
CENTRALIZAT DE ÎNCALZIRE

7.1. LUCRARI DE INTERVENTIE LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE DIN
SUBSOL A AGENTILOR TERMICI SI ECHILIBRAREA HIDRAULICA A 
INSTALATIEI DE ÎNCALZIRE

Indicativ: 

Fila: / 

Septembrie 2012

6.1.1. Descriere lucrari
6.1.2. Cerinte tehnice  si clase /niveluri de performanta
6.1.3. Unitate de masura
6.1.4. Cost unitar

6.2.1. Descriere lucrari
6.2.2. Cerinte tehnice si clase /niveluri de performanta
6.2.3. Unitate de masura
6.2.4. Cost unitar

6.3.1 Descriere lucrari
6.3.2 Cerinte tehnice si clase /niveluri de performanta
6.3.3 Unitate de masura
6.3.4 Cost unitar

6.4.1 Descriere lucrari
6.4.2 Cerinte tehnice si clase /niveluri de performanta
6.4.3 Unitate de masura
6.4.4 Cost unitar

7.1.1 Descriere lucrari
7.1.2 Cerinte tehnice si clase /n iveluri de performanta
7.1.3 Unitate de masura
7.1.4 Cost unitar



CRESTEREA PERFORM ANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE COST

7.2. LUCRARI DE INTERVENTIE LA CENTRALA TERMICA DE BLOC/TRONSON/SCARA

8. DURATA MEDIE DE RECUPERARE A INVESTITIEI 

Indicativ: 

Fila: / 

Septembrie 2012
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7.2.1 Descriere lucrari
7.2.2 Cerinte tehnice si clase / niveluri de performanta
7.2.3 Unitate de masura
7.2.4 Cost unitar
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CRESTEREA PERFORM ANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE COST

1. PREAMBUL

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1.
ordonatorilor de credite

Indicativ: 

Fila: / 

Septembrie 2012

3

Stabilirea, pâna în anul 2020, a unor obiective ambit i ase în ceea ce priveste 
energia si schimbarile climatice, respectiv reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect 
de sera, cresterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile si cresterea cu 20% a 
eficientei energetice, a condus la intensificarea eforturilor de crestere a eficientei 
energetice, cu beneficii în ceea ce priveste cresterea economica, securitatea energetica si 
crearea de locuri de munca.

Prezentul standard de cost reprezinta versiunea actual zata si îmbunatatita a 
standardului de cost „Reabilitare termica anvelopa bloc de locuinte”, indicativ SCOST-
04/MDRT, Anexa nr. 2.4 la Hotarârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate     fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pe care îl înlocuieste.

Pentru realizarea actiunilor de reducere a consumului de energie în cladiri, având în 
vedere progresul tehnic, tehnologiile moderne de izolare termica a anvelopei bloc  ilor 
de locuinte în vederea reducerii p ierderilor energetice, precum si necesitatea cresterii 
eficientei energetice a ansamblului constructie-instalatii aferente, este necesar realizarea
unor lucrari de interventie atât pentru reabilitarea termica a anvelopei, cât si pentru 
reabilitarea sistemului centralizat de încalzire.

Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte are drept scop reducerea 
consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu 
efect de sera, astfel încât consumul anual specific de energie calcul t pentru încalzire sa 
scada sub 100 kWh/m2 arie utila încalzita, în conditii de eficienta economica si în 
conditiile pastrarii valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica în mediul 
urban a anvelopei blocurilor de locuinte.

Standardul de cost ia în considerare:
aplicarea generalizata a unor sisteme de termo si hidroizolatii pentru reabilitare 
termica, în conditiile respectarii normelor si reglementarilor tehnice în vigoare
privind performantele minime acceptabile;
cresterea productivitatii muncii datorita progresului tehnic în constructii privind
produse, procedee, echipamente si tehnologii în constructii.

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare în evaluarea 
costurilor lucrarilor de interventie pentru cresterea   rformantei energetice a blocurilor 
de locuinte, finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se adreseaza:
a) pentru:

(i) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de 
investitii;
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CRESTEREA PERFORM ANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE COST

operatorilor economici

2.2.

2.3.
pentru manopera

salariu mediu brut pe ramura

contributii asupra salariilor pe care le suporta angajatorul

pentru cheltuieli indirecte:

pentru profit:

pentru distanta de transport: 

pentru cursul lei/euro: 

3. REFERINTE TEHNICE SI NORMATIVE

Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, indicative Mc 
001, 

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale 
cladirilor, indicativ C 107-2005, 

Indicativ: 

Fila: / 

Septembrie 2012

4

(ii) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru fi   tarea 
programelor de investitii în conditii de eficienta economica;

(iii) ghidarea membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea 
contractarii, în conditiile legii, a lucrarilor de interventie.

b) pentru elaborarea ofertelor în vederea contractarii 
lucrarilor de interventie din fonduri publice.

Standardul de cost cuprinde costuri specifice unitare maximale pentru 
determinarea cheltuielilor estimative cuprinse în Capitolul 4 “Cheltuieli pentru investitia 
de baza”din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

La stabilirea costului  specific unitar s-au luat în considerare:
:

comunicat de Institutul National de 
Statistica la nivelul mediei aferente semestrului I, 2012;

si le 
include în costuri: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011 si a Legii nr.346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, cu 
modificarile ulterioare.

procent max. de 10%;

procent max. de 5%;

transport materiale la 10 km;

1 euro = 4,45 lei, curs luat în considerare la rectificarea bugetara din 
august 2012.

aprobata prin Ordinul MTCT 157/2007, publicata în Monitorul Oficial al 
României nr. 126/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

aprobat prin Ordinul MTCT 2055/2005, 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1124/200   cu modificarile si 
completarile ulterioare;
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CRESTEREA PERFORM ANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE COST

Ghid privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Standarde:

Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Hotarârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de 
introducere pe piata a produselor pentru constructii, 

ETAG 004 – Ghid de agrementare european pentru ETICS.

4. TERMINOLOGIE

sistem: 

2. produs pentru constructii: 

Indicativ: 

Fila: / 

Septembrie 2012

5

elaborat de Institutul 
National de Cercetare-Dezvoltare  în Constructii, Urbanism si Dezvoltare 
Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC”si Universiatea de Arhitectura si 
Urbanism „Ion Mincu”.

SR 1907-1/1997 - Instalatii de încalzire. Necesarul de caldura de calcul. 
Prescriptii de calcul;
SR EN 13499-2004 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme 
compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe ba   de polistiren 
expandat. Specificatie;
SR EN 13500-2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme 
compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala. 
Specificatie;
SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre si usi. Standard de produs, 
caracteristici de performanta. Partea 1: Ferestre si usi exterioare pentru 
pietoni, fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum;

cu modificarile ulterioare, 
12 din 24.01.1995

, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, republicata în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I nr.933 din 13.10.2004;

republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, republicata în Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I nr.487 din 20.07.2007;

1. structura multicomponenta realizata din diferite produse compatibile reunite 
într-un ansamblu unitar cu atestare de conformitate alcatuit în scopul îndeplinirii 
uneia sau mai multor functiuni ;

produs în scopul de a fi încorporat în mod permanent în 
constructii sau parti ale acestora si a carui performa    afecteaza performanta 
aferenta cerintelor fundamentale aplicabile constructi     si este determinata, 
verificata si declarata în conformitate cu prevederile specificatiei tehnice armonizate, 
standardului national sau agrementului tehnic în constructii aplicabil, dupa caz.
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CRESTEREA PERFORM ANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE COST

5. SCHEMA INTERVENTIILOR ELIGIBILE

LUCRARI DE INTERVENTIE LA BLOC DE LOCUINTE

REABILITARE SISTEM 
CENTRALIZAT  DE ÎNCALZIRE 

INSTALATIE 
DISTRIBUTIE 

SUBSOL SI 
ECHILIBRARE 
HIDRAULICA

CENTRALA
TERMICA

BLOC /  
TRONSON / 

SCARA

REABILITARE TERMICA 
ANVELOPA

FATADA 
PARTE 
OPACA

TERASA
PLANSEU 

PESTE
SUBSOL

FATADA 
PARTE 

VITRATA

Indicativ: 

Fila: / 

Septembrie 2012

6

6 16



CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

6. LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA TERMICA A  ANVELOPEI

6.1.  LUCRARI DE INTERVENTIE LA FATADA - PARTE OPACA. 

6.1.1. Descriere lucrari

6.1.2. Cerinte tehnice si clase / niveluri de performanta

Cerinte tehnice

Clase / Niveluri de performanta

Înaltimea blocului de locuinte - H bloc
*)

H bloc = P+11**) H bloc > P+11
Economie de energie si izolare termica 

R’min 1,8 m2K /W R’min 1,8 m2K /W

Securitate la incendiu

min. C-s2, d0  ***) A2 – s1,d0
Rezistenta mecanica si stabilitate

80 kPa = CS(10) = 100 kPa

CS ( 10/Y)20 = 20 kPa

Alte cerinte
= 18 kg/m3

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012

7

Principalele activitati:
verificarea si pregatirea stratului suport înainte de aplicarea sistemului compozit de 
izolare termica exterioara;
montarea sistemului compozit de izolare termica pe suprafata exterioara a peretilor;
reparatii în jurul tocurilor de la usi si ferestre în interiorul apartamentelor;
montare si demontare schela;
transport materiale si moloz.

Nu cuprinde: 
reparatii asupra stratului suport a caror necesitate se stabileste prin raport de expertiza 
tehnica a blocului de locuinte.

Rezistenta termica minima corectata a 
peretului exterior

Reactia la foc a sistemului
clasa de reactie la foc clasa de reactie la foc

A1 sau 

Efortul de compresiune al placilor:
polistiren expandant ignifugat (EPS) 
la o deformatie de 10% 

Rezistenta la compresiune sau efortul la 
compresiune la o deformatie de 10% al placilor:

vata minerala bazaltica (MW)

Densitatea aparenta polistiren
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CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

*) 

**)

***)

Nota:

6.1.3. Unitatea de masura

6.1.4. Cost unitar

Fatada parte – opaca 
reabilitata cu sistem compozit

H bloc = P+11 H bloc > P+11
Lei / m2 Euro /m2 Lei / m2 Euro /m2

10 cm 138 31 165 37

12 cm 142 32 174 39

15 cm 151 34 196 44

18 cm 160 36 218 49

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012

8

înaltime totala (pâna la atic) masurata fata de terenul sau carosabilul adiacent accesibil 
autospecialelor de interventie ale pompierilor;

se includ si blocurile de locuinte la care deasupra nivelului limita se afla un singur nivel 
construit ce ocupa maximum 50% din aria construita a blocului si cuprinde numai spatii 
tehnice, circulatii functionale sau spatii anexa (spalatorii, calcatorii etc);

la utilizarea termoizolatiei din clasa de reactie la foc de cel putin C-s2, d0, se vor borda 
golurile (ferestre si usi) pe toate laturile exterioare cu termoizolatii clasa de reactie la foc 
A1 sau A2 – s1,d0 cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului 
termoizolant al fatadei. Se pot înlocui aceste bordari cu fâsii orizontale continui de 
termoizolatie cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1, d0 dispuse în dreptul tuturor 
planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceiasi grosime cu a materialului 
termoizolant C– s2, d0 utilizat la termoizolarea fatadei.

Se pot utiliza si alte sisteme de izolare termica la exterior, standardizate sau agrementate 
tehnic, care îndeplinesc cerintele tehnice de izolare termica si de securitate la incendiu,
clasele/nivelurile de performanta prevazute de reglementa ile tehnice în vigoare si care se 
încadreaza în costul unitar unitar prevazut în prezentul standard de cost.

: m2 fatada parte opaca reabilitata termic.

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

Grosime
*)

componenta (placa) 
termoizolanta a sistemului

*) Grosimea componentei (placii) termoizolante se stabileste de auditorul energetic în    ctie 
de încadrarea blocului de locuinte într-una din cele patru zone climatice stabilite de SR 
1907-1/1997 - Instalatii de încalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.
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CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

Nota:

***) 

6.2. LUCRARI DE INTERVENTIE LA TERASA. 

6.2.1. Descriere lucrari

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012

9

Costul unitar include si :
cota-parte pentru termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS- CS 
(10/Y) 300 de la cota ±0,00 pâna la - 0,50 m sub cota terenului sistematizat (CTS); 
cota-parte pentru termoizolarea conturului golurilor (spaleti, buiandrugi, glafuri);
cota-parte pentru termoizolarea cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 realizata
într-una din variantele precizate la din cadrul punctului 6.1.2.

Prezentul standard de cost se refera la reabilitarea cu sistem termohidroizolant a unei terase 
necirculabile.
Principalele activitati:

îndepartare hidroizolatiei deteriorate; 
reparare / turnare sapa; 
aplicare strat difuzie vapori si bariera contra vaporilor din membrana bituminoasa;
aplicare strat termoizolant; 
aplicare hidroizolatie cu membrane bituminoase, stratul exterior fiind autoprotejat;
aplicare termohidroizolatii verticale si orizontale la atic;
înlocuire copertina la atic;
reconditionare / înlocuire piese metalice deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, 
guri de aerisire etc);
transport materiale si  moloz.

Nu cuprinde: 
lucrari de  supraînaltare a aticului.
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CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

6.2.2. Cerinte tehnice si clase / niveluri de performanta

Cerinte tehnice 

Clase / niveluri de performanta

Componenta termoizolanta
Membrana

bituminoasa exterioara
cu autoprotectie

Economie de energie si izolare termica

             R’min 5 m2K /W pentru sistem

Rezistenta  mecanica si stabilitate

120 kPa = CS(10) = 150 kPa
-
-

= 650 N/5cm
= 500 N/5cm

= 15 kg

Igiena, sanatate si mediu

= 60 kPa

Alte  cerinte

= 4,5 kg/m2

Nota:

6.2.3. Unitate de masura: 

6.2.4. Cost unitar

Terasa reabilitata cu sistem 
termohidroizolant

Lei / m2 Euro /m2

16 cm 160 36
25 cm 182 41

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012

10

Rezistenta  termica minima corectata a 
planseului peste ultimul nivel

Efortul de compresiune al placilor 
polistiren expandant ignifugat (EPS) la 
o deformatie de 10% 

Forta de rupere la tractiune
longitudinal
transversal

-

Rezistenta la perforare statica -

Impermeabilitate -

Greutate specifica -

Se pot utiliza si alte sisteme de termohidroizolare a terasei, introduse pe piata conform 
legislatiei aplicabile în vigoare, care îndeplinesc cerinta tehnica de izolare termica, 
clasele/nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice în vigoare si se 
încadreaza în costul unitar unitar prevazut în prezent   standard de cost.

m2 de terasa reabilitata termohidroizolant

              (exclusiv TVA)               (exclusiv TVA)

Grosime
*)

componenta (placa) 
termoizolanta a sistemului
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CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

Nota:

6.3. LUCRARI DE INTERVENTIE LA PLANSEU (INTRADOS) PESTE SUBSOL. 

6.3.1. Descriere lucrari

6.3.2. Cerinte tehnice si clase / niveluri de performanta

Cerinte tehnice Clase / Niveluri de performanta

Economie de energie si izolare termica

R’min 2,9 m2K /W

Rezistenta  mecanicasi stabilitate

CS(10)70 = 70 kPa

Securitate la incendiu

min.C-s2, d0

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012
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*) Grosimea componentei (placii) termoizolante se stabileste de auditorul energetic în    ctie 
de încadrarea blocului de locuinte într- una din cele patru zone climatice stabilite de SR 
1907-1/1997 - Instalatii de încalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

Costul unitar include si:
cota-parte pentru termohidroizolarea verticala si orizontala a aticului;
cota-parte pentru înlocuirea copertinei la atic si pentru reconditionare / înlocuire 
piese metalice deteriorate (parafrunzare, guri de scur   e, guri de aerisire etc);

Principalele activitati:
verificarea si pregatirea  stratului suport înainte de aplicarea pl cilor termoizolante;
fixarea stratului termoizolant;
executarea stratului de protectie al termoizolatiei cu tencuiala subtire (media 5 mm)
cu mortar adeziv armat cu plasa din fibre de sticla;
transport materiale si moloz.

Rezistenta  termica minima corectata a 
planseului peste neâncazite

Efortul de compresiune al placilor 
polistiren expandant ignifugat (EPS) 

la o deformatie de 10% 

Reactia la foc 
clasa de reactie la foc
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CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

6.3.3. Unitatea de masura

6.3.4. Cost unitar

Planseu ( intrados) peste subsol, 
reabilitat termic

Lei / m2 Euro /m2

10 cm 58 13
12 cm 62 14
15 cm 67 15
18 cm 71 16

6.4. LUCRARI DE INTERVENTIE LA FATADA - PARTE VITRATA. 

6.4.1. Descriere lucrari

6.4.2. Cerinte tehnice si clase / niveluri de performanta

Cerinte tehnice Clase / Niveluri de performanta

Economie de energie si izolare termica 

R’min 0,77 m2K /W

Rezistenta mecanica si stabilitate
clasa B2

ferestre: min. 10.000 cicluri
            usi:min. 100.000 cicluri

Igiena sanatate si mediu

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012
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: m2 planseu (intrados) peste subsol, reabilitat termic.

(exclusiv TVA) (exclusivTVA)

Grosime*) componenta (placa) 
termoizolanta 

*) Grosimea componentei termoizolante se stabileste de aud torul energetic în functie de 
încadrarea blocului de locuinte într- una din cele patru zone climatice stabilite de SR 1907-
1/1997 - Instalatii de încalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul. 

Principalele activitati:
demontare tâmplarie existenta;
montaj tâmplarie noua din profile PVC cu glaf exterior;
transport materiale si deseuri rezultate din demontare

Rezistenta  termica minima corectata a 
tâmplariei exterioare 

Comportarea la încovoiere din vânt

Rezistenta la deschidere-închidere repetata   
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CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

min. clasa 4A
clasa 2

Securitate la incendiu
Clasa: C-s2 d0

Protectia împotriva zgomotului
min.25 dB 

Cerintele constructive pentru ferestre si usi din profile  PVC

6.4.3. Unitatea de masura: 

6.4.4. Cost unitar

Tâmplarie exterioara  performanta 
energetic

Lei / m2 Euro /m2

423 95

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012
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Etanseitate la apa
Permeabilitate la aer

Reactia la foc 

Izolare la zgomot aerian - în functie de categoria strazii

Profil cu 5 camere;

Suprafata vitrata fixa 50% si suprafata vitrata mobila 50% din suprafata totala a ferestrei;

Clasa A;

Armatura otel zincat;

Grile de aerisire;

Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E si argon;

Feronerie calitate superioara os-bat cu închideri multipunct;
Glaf exterior din aluminiu;

Montaj cu banda precomprimata hidroizolatoare si barie a de vapori cu banda butilica.

m2 tâmplarie exterioara performanta energetic.

(exclusiv TVA) (exclusivTVA)

Ferestre si usi din profile PVC
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CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

7. LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA SISTEMULUI
CENTRALIZAT DE ÎNCALZIRE

7.1. LUCRARI DE INTERVENTIE LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE DIN 
SUBSOL A AGENTILOR TERMICI SI ECHILIBRAREA HIDRAULICA 
A INSTALATIEI DE ÎNCALZIRE.

7.1.1 Descriere lucrari

7.1.2 Cerinte tehnice si clase /niveluri de performanta

7.1.3 Unitate de masura

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012

14

Principalele activitati:
refacerea instalatiei de distributie din subsol, inclu    coloanele de încalzire pâna 
la plafonul peste subsol:

golire instalatie interioara de încalzire;
desfacere / refacere izolatie la conductele de distributie, în zonele de interventie;
demontare si montare conducte de distributie în zonele de interventie
realizare si montare suporti sustinere conducte de distributie;
realizare protectie anticoroziva la conducte si suport ;

echilibrarea hidraulica a instalatiei interioare de încalzire:
demontare robinete pe conductele de distributie;
montare robinete de echilibrare hidraulica la baza coloanelor, în subsol bloc;
demontare robinete radiatoare si montare robinete cu cap  ermostatic;

spalare instalatie interioara de încalzire;
transport materiale si moloz.

Nu cuprinde:
probe: la rece, la cald, de circulatie;
reparatii majore ale sistemului centralizat de încalzire, cuantificate în raportul de 
expertiza tehnica.

Conductivitatea termica a izolatiei conductelor:

max 0,05 W/m K;
Grosimea termoizolatiei conductelor:
dmin = 30 mm.

: m2 arie utila încalzita.

14 / 16

=

·

·

·
·

·
·

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø
λ   



CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

7.1.4 Cost unitar

Denumire  lucrare  interventie

H bloc = P+4E H bloc = P+4E
Lei / m2 Euro /m2 Lei / m2 Euro /m2

36 8 31 7

7.2. LUCRARI DE INTERVENTIE CENTRALA TERMICA. DATE TEHNICE SI 
COSTURI UNITARE

7.2.5 Descriere lucrari

7.2.6 Cerinte tehnice si clase /niveluri de performanta:   

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012

15

(exclusiv TVA) (exclusivTVA) (exclusivTVA) (exclusivTVA)

Instalatie distributie subsol si 
echilibrarea hidraulica

Principalele activitati:
golire instalatie;
demontari elemente componente centrala termica, inclusiv instalatiile aferente acestora;
achizitie si montaj cazan/arzator, inclusiv refacere legaturilor;
lucrari de amenajari interioare necesare, inclusiv realizarea protectiei 
anticorozive la conductele de legatura;
refacere lucrari de izolare termica în centrala termica;
spalare instalatie;
curatare cos de fum;
transport materiale si moloz.

Nu cuprinde:
probe cazan (la rece, la cald, de punere în functiune);
dotari;
trecerea de la combustibil lichid/solid la combustibil gazos.

Randament cazan:
?min = 91%;

Conductivitatea termica a izolatiei conductelor: 

max  0,05 W/m K;
Grosimea termoizolatiei conductelor:

dmin = 30 mm.

15 / 16

=

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

Ø

Ø

Ø
λ   



CRESTEREA PERFORMANTEI 
ENERGETICE A CLADIRILOR SCOST–04-01/MDRT 

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE CO ST

7.2.7 Unitate de masura

7.2.8 Cost unitar

Denumire  lucrare  interventie

H bloc = P+4E H bloc = P+4E
Lei / m2 Euro /m2 Lei / m2 Euro /m2

49 11 45 10

DURATA MEDIE DE RECUPERARE A INVESTITIEI  -

Indicativ: 

Fila:

Septembrie 2012

16

: m2 arie utila încalzita.

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

Centrala termica

8. 8 ani
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