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                                                                           PLANUL Cladire Inteligenta Energetic                       

                                                     Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN    

                                     Tehnologii si soluŃii tehnice adecvate privind Anvelopa Clădirii 

 
 
     Este o realitate ca  fondul national de clădiri existente sunt dotate cu elemente de construcŃie perimetrale având o 
rezistenŃă termică foarte scăzută,mai ales ca  nu au existat reglementări  privind protecŃia termică a clădirilor,inainte de criza 
energetica din anul 1970: locuinŃele individuale cât şi apartamentele construite disenergetic până în 1973 au pereŃii exteriori 
alcătuiŃi din cărămidă plină de 37,5cm sau din cărămidă cu goluri de 25cm  [1] !. 
 
      Pentru o Cladire Eficienta si Sanatoasa conturul exterior- totalitatea suprafetelor elementelor de constructie perimetrale, 
care delimiteaza volumul interior (incalzit) al unei cladiri, de mediul exterior sau de spatii neincalzite din exteriorul cladirii. ,definit 
ca Anvelopa clădiri, este decisiv cuprinzand  totalitatea elementelor de inchidere care delimitează volumul interior(incălzit, racit) al 
clădirii  de mediul exterior sau de alte spaŃii neincalzite(sol,subsol): pereŃii exteriori, ferestre şi uşi exterioare, terase şi şarpante, 
planşee pe sol, pereŃi îngropaŃi, pereŃi spre spaŃii neincălzite cu o diferenŃă de temperatură mai mare de 5oC.Totul pentru protectie 
termica -tampon termic între mediul exterior si cel interior încalzit iarna. 
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     Studiile arata ca 75% din pierderile termice se realizeaza in componenta anvelopa si  primordiala ca actiune  este 
proiectarea,efectuarea investitiei necesare si exploatarea adecvata sau modernizarea si reabilitarea termica a  
anvelopei pentru un comportament tehnic adecvat pentru: 
 

• pierderi minime energetice spre exterior si eficientiza consumul,daca temperatura pe faŃa interioară a elementelor de 
construcŃie este mai mare; 

• obtinerea confortul termic interior cu o calitate necesara si in umiditate a aerului din incapere -prin conservarea a unei 
temperaturi medii pe suprafaŃa interioară a pereŃilor si o temperatura rezultanta a aerului(necesar o valoare maxim admisa 
intre diferenta de temperatura aerului interior si medie a suprafeŃelor interioare); 

• evitare a riscului de condensare a vaporilor de apă pe suprafete reci şi dezvoltarea mucegaiului şi bacteriilor în zonele 
umede. 

 
                  1.Evaluare a gradului de confort termic 
 

Cuantificarea performantelor termice ale unui element de construcŃie si ansamblu cladire este reglementata prin valorile 
normate si reale ale coeficientului de izolare termică G [W/m3K] sau rezistenŃa termică a elementelor de construcŃie R [m2K/W]( sau 
coeficientul de transfer de căldură U sau k =1/R [W/m2K] cu valori in tabelul 1 si evaluare in tabelul 2: eficienta este asigurata 
daca G are valori cat mai mici sau R cat mai mari (pentru a reduce pierderile de căldură păstrând temperatura aerului interior la 
valorile indicate de condiŃiile de confort termic [2] ). 

 
                          Tabelul 1  CoeficienŃi de transfer de caldura reglementaŃi în Ńările europene 
 

łara PereŃi exteriori 
U[[[[W/m2K]]]] 

Acoperiş 
U[[[[W/m2K]]]] 

Pardoseli 
U[[[[W/m2K]]]] 

Anglia 0,45 0,25 0,45 
Danemarca 0,35 0,20 0,30 
Finlanda 0,28 0,22 0,22 
FranŃa 0,54 0,35 1,00 
Estonia 0,45 0,25 0,50 
Irlanda 0,60 0,40 0,60 
Lituania 0,50 0,25 0,30 
Norvegia 0,30 0,20 0,30 
Olanda 0,374 0,374 0,68 
Polonia 0,55 0,30 0,60 
Suedia 0,30 0,20 0,30 
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România 0,55 0,33 0,60 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Source:www.romanialibera.ro 

 
 

Tabelul 2 Indicatori de evaluare a performanŃelor termice ale cladirii existente 
 

Indicatori  Caracterizare necesara pentru confort termic 
Coeficientul  global 
anvelopa sau element de 
izolare termică-G[[[[W/m3K]]]]  

Evalueaza pierderile de caldura,iarna, prin elementele de inchidere si necesarul de 
caldura in vederea incalzirii unui volum de aer proaspat introdus pentru climatul normat, în 
funcŃie de diferenŃa de presiune de la interior şi exterior. 

RezistenŃa termică 
specifică a unui element 
de constructie 
-[[[[m2K/W]]]] 

Evalueaza fluxul termic functie de alcatuire elementului şi  procentul de punŃi termice 
existent în structura lui: valoarea mare reduce pierderile de căldură şi menŃine 
temperatura superficială pe partea interioară a elementului de construcŃie la valori care 
corespund confortului termic interior şi reduc riscul de condensare superficială a vaporilor de 
apă (iarna -fluxuri de vapori de apă de la interior la exterior). 
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Indicatori globali de confort termic-însumează efectele separate ale fiecărui factor,adica temperatură, umiditate, viteza aerului, 

nivelul activităŃii fizice, îmbrăcămintea-necesar valoarea zero a lor-[3]: 
 
-Indicele de confort termic B (Van Zuilen) 

-Indicele de ambianŃă termică PMV (opŃiunea medie previzibilă) 

Practic, se admite un domeniu de variaŃie al acestor indicatori, -0,5 … +0,5, pentru zona confortului termic. Determinarea 
indicelui B se face conform GP 060/2000. Determinarea indicelui PMV se face conform GT 039/2002 şi SR ISO 7730. 

 
 

 
Source:www.mmart.com  
 

Parametrii de performanta termo-higro-energetica  
 
Clasificare elemente 
componente: 
1.in raport cu pozitia in 
cadrul sistem cladire 
2.tip elemente de 
constructie 
3.pozitie elemente de 
constructie 

1.Elemente exterioare in contact direct cu aerul exterior(pereti exteriori) 
Elemente interioare care delimiteaza spatiile incalzite de cele adiacente ne sau mai putin 
incalzite(pereti sau plansee) 
2.Opace(partea opaca a peretilor exteriori) 
Vitrate-al caror factorul de transmisie  luminoasa >=0,05(tamplarie exterioara,pereti 
vitrati,luminatoare) 
3.Verticale-fac un unghi cu planul orizontal >60 grade(pereti exteriori) 
Orizontale-unghi sub 60 grade(tip plansee) 

Materiale sau produse de 
constructie: 

Caracterizare higro-termica: 
-conductivitate termica in W/m· K(valori stabilite in cazul nedegradarilor si majorate la cresterea 
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-ne sau higroscopice; 
-termoizolante. 

umiditatii peste cea de echilibru); 
-caldura specifica masica –c in J/ kg· K; 
-factorul de permeabilitate la vaporii de apa/rezistenta la vaporii de apa-de cate ori stratul de 
material este mai putin permeabil decat un strat de aer de aceiasi grosime-verificare la risc de 
condens interstitial; 

Parametrii de 
performanta necesari la 
evaluarea 
termoenergetica a 
cladirii 
 

1.Rezistente/transmitante termice unidirectionale –R/U 
2.Rezistente/transmitante termice corectate cu efectul puntilor termice- R´/U´ si raportul  
r= R´/R; R´m mediu/element de constructie perimetral,pe ansamblu cladire; R´M/U´cladire-medii ale 
anvelopei 
3.Alti parametrii: 
indicele de inertie termica D;rezistenta la difuzia vaporilor de apa;coeficientii de inertie 
termica(amortizare,defazaj);coeficientul de absorbtivitate a suprafetei corelat cu culoarea si starea 
ei;factorul optic pentru vitraje;raportul de vitrare 
Se determina(calcul) si se compara cu valorile normate de referinta: 

- R´ si U´;compara cu R´nec –minima din considerente igenico-sanitare si de confort; 
- R´m si U´m ;compara cu valori stabilite in mod conventional- R´min/U´max-minime/maxime,in 

scopul economisirii energiei in exploatare; 
- R´M/U´cladire –pentru determinarea consumului annual de energie total si specific(prin 

raportare la aria utila a spatiilor incalzite) pentru incalzirea  spatiilor la nivelul sursei de 
energie; 

- Temperaturi pe suprafetele interioare ale elementelor pentru-verificare risc de condens 
superficial,prin comparare celor minime cu temperature punctului de roua;si verificarea 
conditiilor de confort interior,prin asigurarea indicilor globali  de  confort termic PMV si 
PPD,in functie de temperaturile medii. 

Verificari prin evaluare: 
-comportare elemente perimetrale- la fenomenul de condens superficial si difuzie vapori de 
apa;stabilitate termica; 
-indicatori PMV si PPD si de discomfort local. 

Caracteristicile higro-
termice ale materialelor 
de constructii) 

Pentru evaluarea Performantei energetice a cladirii (PEC): Conductivitatea termica-Caldura 
specifica masica-Factorul de permeabilitate la vapori de apa/rezistenta la vapori de apa 

Calcul valori parametrii 
de performanta 
termica,energetica si 
permeabilitate la aer 

a. Parametrii date de intrare 
1.Temperaturi: 
-interioare incaperi incalzite-la una predominanta la cladiri de locuit-+20°C;neincalzite-pe baza 
de bilant termic; 
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-exterioare-functie de zona climatica pentru perioada de iarna’ 
2.Caracteristici higrotermice ale materialelor: 
-rezistente la transfer termic superficial-dupa directie si sens flux termic; 
-rezistente termice ale straturilor de aer neventilat-functie de directie si sens flux termic ,grosime 
strat de aer; 
b.Rezistenta termica si transmitanta totala-unidirectionala a elementelor opace si medie 
a anvelopei; 
c.Evaluarea aporturilor solare datorate elementelor de constructie vitrate(ferestre si usi 
exterioare cu geamuri): 
-aport de caldura al radiatei solare(Ig)-prin tabelarea/localitate si orientare cardinala  a  
intensitatii radiatei solare totale(It) si difuze(Id) pe plan vertical si orizontal-valori medii 
zilnice[W/mp]-Ig=0,24xD12xIt-unde D12 este durata conventionala a perioadei de 
incalzire(corespunzatoare temperaturii de +12 C,cand se opresre sau porneste incalzirea); 
d. Evaluarea pierderilor termice cauzate de permeabilitatea-improspatare la 
aer/ventilatie a anvelopei prin calcul: 
-coeficient de pierderi-necesar de a stabili numarul de schimburi de aer la cladiri de locuit 
conform sinteza tabel 
 Clasa de adapostire Clasa de permeabilitate la aer 
Bloc,camin,internat 1.Neadapostite-inalte,periferii,piete 

sau ses; 
2.Moderat adapostite-in interior oras 
cu minim 3 cladiri invecinate,ses cu 
arbori 
3.Adapostite-din centru sau paduri 

1-ridicata-1,2(tamplarie ext. fara 
masuri de etansare) 
-medie-0,7(cu garnituri) 
-scazuta-0,5(ventilare controlata 
si masuri speciale de etansare) 

e.Rata de ventilare spatiu ocupat pt mentinere confort fiziologic(estimat si definit  de 
valorile-  
-Co2 1600 mg/m³,adica cca 0,05% de Co2 ; 
-vapori de apa in aer- vara de 15.400 mg/ m³  si iarna de 9.450 ); 
f.Verificare risc de condens superficial si din interiorul elementelor opace; 
g.Calcul parametrii de performanta termica a elementelor aflate in contact cu solul si 
temperaturi ale spatiilor subzonale secundare -prin calcul numeric automat prin programe 
generale si de tip expert(camp de temperatua si difuzie a vaporilor de apa): 
-fluxuri termice generate de transferul de caldura dintre spatiile construite ocupate sau 
neocupate si aerul exterior,precum si cele generate de prezenta panzei freatice din sol-prin bilant 
termic(functie de gradul de izolare termica a peretilor verticali sau pardoseala) 
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 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 

 

             
                       2.Analiza si imbunatatire comportament termic 
 
 

      
              Source:www.holcim.ro 
 

Pentru o analiza de comportament termic datorita degradarii în timp a anvelopei si  stabilire a posibilitatilor de reabilitare in 
tabelul 3 sunt evidentiate, pentru a promova masurile necesare,  structurile acesteia:modul de constructie si influenta lor asupra 
climei,aer,corp uman si consum energetic. 

 
Tabelul 3 Elementele de construcŃie ale anvelopei si comportamentul lor tehnic 
 

Compunere Caracterizare 
PereŃi exteriori cu; 
-structura de rezistenŃă (stâlpi, 
grinzi,buiandrugi); 
-structura de închidere executată 
monostrat(exemplu-cărămidă sau  BCA,etc.) 
sau multistrat(beton armat căptuşit cu 
zidărie BCA sau cărămidă cu termoizolaŃie 
din polistiren,etc.). 

1 PunŃi termice ca zone cu pierderi mari de căldură datorită elementelor 
arhitecturale diverse şi materiale de construcŃie cu coeficienŃi de conductibilitate 
foarte diferiŃi (ex: elemente din beton armat şi cărămidă);necesita izolare termica 
profunda.; 
2. Partea opaca si pereŃii adiacenŃi rosturilor închise se verifica termotehnic.  
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Elemente de constructie 
vitrate:realizează iluminatul natural, permit 
trecerea radiaŃiei solare şi contribuie la 
ventilarea naturală a spaŃiilor interioare: 
-ramele din lemn, metal, aluminiu sau 
material plastic ; dupa modul de deschidere 
sunt simple, duble sau cuplate; 
-geamurile realizeaza vitrajele;sunt simple 
sau termoizolante, incolore, absorbante sau 
reflectante.  
 

1.Pentru ruperea punŃilor termice ramele au o structură simplă sau compusă din 
camere şi inserŃii de material termoizolant; 
2. Pentru a limita infiltraŃiile aerului exterior elementele mobile ale tâmplăriei se 
echipează cu garnituri speciale de etanşare, pentru a limita intr-o anumita masura 
infiltraŃiile aerului exterior:etanseitatea absoluta,totusi, nu permite un debit de aer 
proaspăt în încăpere, în scopul reducerii poluanŃilor şi scăderea umidităŃii interioare.  
3.Este necesar un sistem de ventilare natural-organizată: 
-prin guri de ventilare practicate pe faŃadele clădirii şi circulaŃia naturală a aerului în 
locuinŃă;  
-fante executate în tâmplărie care să permită intrarea debitului de aer proaspăt 
necesar.  
3. Se verifica termotehnic: 
- tamplaria exterioară; 
- pereŃi exteriori la demisolurile sau la subsolurile încălzite. 

Terase exterioare cu o structura din: 
-hidroizolaŃie şi un strat de protecŃie a 
acesteia; strat de beton in  pantă pentru 
evacuare ape pluviale; 
-bariera contra vaporilor împreună cu un 
strat de difuzie a vaporilor de apă; 
-strat termoizolant.  

1.Cele mai sensibile in intreŃinere fiind supuse unei acŃiuni mai intense a factorilor 
climatului exterior;cu reducerea performanŃelor termice ale clădirii şi consecinŃe 
nedorite asupra confortului şi calităŃii mediului interior; 
2.Planşeele de sub pod au in structură, obligatoriu, doar un strat termoizolant, 
amplasat deasupra planşeului de rezistenŃă. 

Plansee peste pivniŃe sau spaŃii 
neincălzite au un strat termoizolant (BCA 
de densitate mică, polistiren, vată minerală, 
vată de sticlă, poliuretan, etc.), amplasat  
sub:pardoseală sau la intradosul planşeului.  
Planşeele aşezate pe sol au un strat 
termoizolant pe întreaga suprafaŃă sau cel 
puŃin, pe o fâşie de 1,0 m lăŃime de-a lungul 
pereŃilor exteriori.  
Stratul termoizolant va fi aşezat de 
preferinŃă, sub pardoseală . 

1.Pardoselile se clasifică dupa senzatia termica: 
-calde au stratul finit (în contact cu talpa piciorului), realizat din materiale cu 
coeficient de transfer al căldurii mic (parchet, mocheta, covor PVC, etc.);  
-reci au acest coeficient cu valori mari (gresie, marmură, betonul, piatra naturală, 
etc.). 
2. Se verifica termotehnic planşeele: 
-de la ultimul nivel (sub terase şi poduri)  
-care delimitează clădirea de exterior- la partea inferioară(peste  bowindouri, 
ganguri de trecere, subsoluri neincălzite şi pivniŃe); 
-plăcile amplasate pe sol (parŃial sau total îngropate); 
-placi pe sol sau la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite. 
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Pentru  îmbunătăŃirea performanŃelor de izolare termică a elementelor de construcŃie care delimitează de exterior spaŃiile 
interioare încălzite trebuiesc promovate lucrari in domeniu in raport cu  standardele de proiectare şi tehnologiile moderne,evidentiate 
in tabelul  4. 

  
Source:www.ruukki.com 

 
Tabelul 4 Lucrări  de reabilitare sau modernizare termică a anvelopei cladirii in proprietatea comună sau individuală  

 
Masuri                                               Necesitati de aplicat 
Generale-
fara sau cu 
costuri 
reduse 

1.Administrare si exploatare: 
-informare,aplicare a unei politici adecvate,analiza a facturilor primite  si adaptare, cu modificarea si a contractelor, 
personal specializat; 
2. Prin investitii reduse asigurarea unui consum minim de energie termică: 
 -uscare subsoluri inundate si montaj robinet pentru eliminare a refularii apei din canalizarea exterioara,etansare 
guri de ventilare si asigurare acces public ; 
-asigurarea etanşării tuturor geamurilor si usilor de acces din partile comune; 
-etanşarea totala a  tamplariei componente si fisurilor ale  uşilor de acces şi ferestrelor exterioare;golurilor de 
acces la instalaŃia sanitară. 
 

Complexe 
de  
moderniza
re,cu 
costuri 
ridicate si 
obligatorii 

1.Eliminarea pierderilor de căldură corelat cu un consum energetic certificat al unei  clădirii eficiente prin soluŃii 
eficiente economic: 
-corectarea majoritatea puntilor termice prin izolaŃii termice suplimentare conform expertizei,cu caracteristici 
higrotermice  corespunzătoare şi eficiente (λ< 0,06 W/mK), având o grosime suficientă, rezultată din calcul; prin 
polistiren expandat, polistiren extrudat, plăci rigide din vată minerală sau din sticlă, spumă poliuretanică; 
-armonizare cu efectele variatei de temperatura a mediului exterior, difuziei vaporilor de apă si fara condens 
superficial prin izolarea termică suplimentară în dreptul punŃilor termice, pentru diminuarea efectului negativ al 
acestora asupra pierderilor de căldură şi asupra câmpului de temperaturi de pe suprafeŃele interioare ale 
elementelor de constructie. 
2.Expertiza si proiectarea vor aplica si  asigurarea unei stabilităŃi termice corespunzătoare,indiferent de 
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anotimp: 

-protejearea elementele de constructie structurale, dar cu corectia punŃilor termice, functie şi de zona de influenŃă 
a acestora; 
-pentru o structura adecvata in ansamblu realizarea unei  continuitati a izolaŃiei termice, atât fizic cât şi ca valoare 
a rezistenŃei termice (aceleaşi rezistenŃe termice pentru zone cu alcătuiri diferite);unor coeficienŃi liniari de transfer 
termic cât mai reduşi, la nodurile care reprezintă punŃi termice geometrice: colŃuri mari, intersecŃia pereŃilor 
exteriori cu terasa, soclul, conturul tâmplăriei exterioare; 
-urmarire a efectelor variatei de temperatura a mediului exterior prin plasarea izolaŃiei termice suplimentare de 
preferinŃă spre exteriorul elementelor de construcŃie-daca se justifica plasarea in interior a stratului se va analiza 
comportarea la difuzia vaporilor de apă, în vederea limitării riscului de condensare în interiorul elementului,pe timp 
de iarna, şi in vederea  asigurării evaporării condensului în sezonul cald; se plaseaza bariere contra vaporilor la 
partea interioară si caldă a elementului; 

-o tencuire adecvate la interior şi la exterior care să asigure impermeabilitate la apă şi permeabilitate la vaporii de 
apă. 

3.Protejare a structurii de rezistenŃă a clădirii ,precum si structura in ansamblu prin lucrările de reabilitare : 

-eliminare fisuri in peretii structurali, buiandrugii si parapetii ferestrelor; 

-conservare a capacităŃii de rezistenŃa a  elementelor la noua incarcare gravitaŃionala prin o greutatea 
suplimentară ; 
-executie  în strictă corelare cu lucrările de consolidare structurală şi antiseismică şi cu  detectarea eventualelor 
deteriorări apărute în timp la nivelul. 
4.Asigurarea favorabila a  protecŃiei elementelor de construcŃie la difuzia de  vaporii de apa: 

-prevederea unor straturi hidroizolante pe elementi pentru izolarea hidrofugă si etanşarea hidrofugă pe conturul 
tâmplăriei exterioare; 

-folosirea unor straturi de protecŃie a straturilor termoizolante din materiale hidrofobe, etanşe şi fără risc de 
fisurare; 

-evitarea umezirii excesive a straturilor termoizolante, printr-o corectă rezolvare a problemei difuziei vaporilor de 
apă prin elementele de construcŃie; 

-uscarea elementelor de construcŃie existente umede, ca o condiŃie prealabilă prevederii unor straturi termoizolante 
suplimentare. 
5.Obligatii care  revin proprietarilor, administratorilor pentru cladiri publice, asociaŃiei de locatari sau proprietari- 
-uscarea subsolurilor inundate; 
-montarea clapetelor contra refulării canalizării stradale la nivelul canalizării subsolurilor; 
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-repararea tuturor conductelor sparte sau fisurate, care creează pericol de inundare a subsolurilor tehnice; 
-desfiinŃarea tuturor boxelor care împiedică accesul la conductele de încălzire şi apă caldă de consum de la subsolul 
clădirii. 

Speciale-
Clădiri de 
locuit 
multietaja
te 
OUG 
nr.174/200
2 

1.  Proprietatea comună:  
-termoizolarea pereŃilor exteriori; planşeului peste ultimul nivel;  planşeului peste subsol;  
-transformarea, după caz, a terasei în şarpantă; 
 2. Proprietatea individuala: 
-modernizarea ferestrelor prin înlocuirea cu ferestre noi performante/adăugarea unei cercevele cu una-două foi de 
geam/montarea de obloane, după caz;  
-etanşarea rosturilor şi a elementelor de închidere mobile - ferestre, uşi. 

Izolare 
elemente 
si 
subansam
ble opace 

Tip: 
-planseul de acoperis (de pod sau de terasa) ;  
-peretii exteriori integral opaci sau prevazuti cu ferestre foarte mici- vitraje termoizolatoare cu trei foi de geam si 
doua straturi de aer sau prin prevederea de tâmplarii duble cu câte un geam termoizolant pe fiecare cercevea ;  
-plansee peste ganguri si peste subsoluri neîncalzite .  

 

 
Source:www.arabesque.ro 
                       

                     3.Studii de caz 
 
   Necesar si util pentru  promovarea unei decizii sau in managementul unei cladiri sunt studiile de caz  asa cum sunt realizate in 
actele de reglementare  [4]: pentru evaluarea si propuneri de modernizare anvelopa din tabelul  5. 
 
Tabelul 5 Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri- Solutii necesare de modernizare energetica a anvelopei  
 
Aplicatie Imbunatatire a protectiei Avantaje tehnologice si de costuri 
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termice 
Cladire de 
locuit 
individuala 
S+P+1E 

1.Peretii exteriori:montaj strat 
termoizolant suplimentar din 
polistiren expandat de 10 si 5 cm 
grosime;tencuit subtire de 5-10 
mm grosime;armat cu tesatura 
deasa din fibre de sticla. 
2.Copertina este la nivelul 
planseului de peste parter:strat 
termoizolant din polistiren,cu sapa 
si invelitoare din tabla zincata.  
3.Planseul de pod:polistiren de 
14 cm si izolare a parapetului de 
pe contur. 
4.Planseul peste subsolul 
neincalzit:cu strat de polistiren,dar 
fara stratul de finisaj. 
5.Tamplaria exterioara: 
-marire spatii de aer dintre 
geamuri; 
-usi duble sau capitonate cu vata 
minerala protejate cu o folie din 
PVC; 
-la infiltratii de apa rece,a 
rosturilor,de pe contur 
tamplarie,dintre toc si glafurile 
golului din perete;umplere spatii cu 
vata minerala si inchiderea ,la 
interior,a rosturilor cu pervazuri din 
lemn sau cu tencuiala; 
-etansarea hidrofuga a rosturilor 
de pe toc. 

1.Solutia: 
-corecteaza majoritatea puntilor termice; 
-conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al 
stabilitatii termice; 
-protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in 
ansamblu,de efectele variatei de temperatura a mediului exterior; 
-nu conduce la micsorarea ariilor locuibile si utile; 
-permite realizarea,prin aceiasi operatie,a renovarii fatadelor; 
-nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor 
instalatiei de incalzire; 
-permite locuirea apartamentelor in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si 
modernizare; 
-nu afecteaza pardoselile,tencuielile,zugravelile si vopsitoriile interioare 
existente,etc. 
2. Pentru continuitate cu termoizolatia peretului exterior. 
3.Executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzatoare.  
4.Solutia: 
-corecta termotehnic sub aspectul difuziei vaporilor de apa; 
-nu se reduce inaltimea utila a incaperiilor si fara a deranja locatarii. 
5.Revizuire,reparare,reconditionare si imbunatatire caracteristici 
termotehnice: 
-vopsire tamplarie din lemn si dotare cu garnituri de etansare din cauciuc sau  
plastic pentru confort-eliminare curenti de aer si necesar caldura-micsorare 
volum de aer rece;montaj interior a unui geam termoizolant dublu 4+9+4- 
tratat cu un strat reflectant al razelor infrarosii,cu un coeficient de emisie 
redus‚low-e”(e<0,10),daca spatiul dintre geamuri este umplut cu un gaz 
inert(argon,kripton) si se obtine U=1,7 W/mpK si fara U=3,0 W/mpK; 
-dotare cu lacrimare la glaf orizontal exterior; 
-inlocuire solbanc din tabla zincata existente; 
-chituri de pe contur geam; 
-feronerie existenta; 
-obtinere clasa de permeabilitate a tamplariei la schimburi de aer cu 
exteriorul. 

Cladire de 1.Peretiexteriori:strat 1.Necesar aplicatie distincta pentru zona parter,partea superioara si ultimul 
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locuit 
colectiva-
bloc 
S+P+10E 

termoizolant suplimentar din 
polistiren expandat pe fatada,cu 
exceptia logiilor. 
2.Planseul de terasa: 
-verificare hidroizolatie si solutia 
pentru planseu sub terasa; 
-montare polistiren extrudat-
necesar pentru umiditate;strat de 
separatie geotextil,permeabil la 
difuzia vaporilor de apa;strat de 
pietris ciuruit sau dale de beton 
pentru protectia la radiatii 
ultraviolete. 
3.Planseu peste subsolul 
neincalzit:la tavan din polistiren cu 
prelungire pe pereti subsol. 
4.Tamplaria exterioara:reparatii 
si geam termoizolant pentru 
crestere rezistenta termica. 
5.Pereti si tavan din zona 
intrarii:termoizolatie suplimentara 
din polistiren 

etaj. 
2.Terasa ranversata cu mentinerea straturilor existente ,cu exceptia 
protectiei hidroizolatiei: 
-supliment de hidroizolatie; 
-protectie mecanica si la actiunea calorica a razelor solare; 
-marita durata de viata la actiunea variatiei termice si radiatiilor ultraviolete; 
-buna comportare la difuzia vaporilor de apa 
-utilizare polistiren extrudat asigura avantaje-lipsa capilaritate,rezistenta 
ridicata mecanica, la umiditate si ciclurile inghet-dezghet,absorbtie neglijabila 
de apa. 
3.Elibereaza de dezavantajele aplicarii termoizolatiei sub pardoseala-praguri 
intre apartamente-casa scarii,pante in podeaua baii. 
4.Pentru reducere flux termic disipat prin infiltratii este necesar: 
-inchidere mai buna a cercevelelor pe toc,garnituri de etansare ,etansare intre 
toc si zidarie; 
-geam cu/fara strat reflectant si argon. 
5.Prevederea unor garnituri de etansare pe conturul foilor de usi. 
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