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Anexa la HCL nr. 183/2022

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN
PROIECTUL CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR
REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC A3-A8
DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea
A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale
multifamiliale aprobat prin Ordinul 444/2022 de aprobare a Ghidului specific - Condiții
de accesare a fondurilor europene aferente, se intenționează depunerea următorului obiect
de investiții:
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE
DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC A3-A8
Prin investiția propusă se urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea
consumului de energie pentru încălzire între 30 - 60% (conform Recomandării Comisiei
privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de
energie primară cuprinse între 30-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și
respectarea Comunicării Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de
„a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de
redresare și reziliență (2021/C58/01).
În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:
Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin:
* înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire,
cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,
izolarea termică a faţadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei):
* termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante
închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv
izolarea termică a parapeţilor
izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul
încălzit de alte spații comune neîncălzite;
Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
 soluții
de
ventilare
naturală
sau
mecanică
prin
introducerea
dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și
evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 soluții de ventilare naturală organizată
(inclusiv a spațiilor comune),
repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării
naturale organizate a spaţiilor ocupate
Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform
prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,

republicată
- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru
cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de
reîncărcare pentru vehicule electrice
Alte tipuri de lucrări
- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura
blocului de locuinţe
- construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv sistemul de evacuare a apelor meteorice
la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii,
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a
ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și
repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de
tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de
specialitate
Suprafața desfășurată renovată este de 15.320 mp.
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului fără TVA.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 200 Euro/m2 (arie
desfășurată**), fără TVA;
• cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de
încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.
Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a
câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două
puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai
puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.
După epuizarea fondurilor alocate cu această destinație, obligativitatea solicitantului
rămâne, urmând ca acesta să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli
neeligibile).
Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR,
Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.
Văzând cele de mai sus valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 15.944.625,30 lei,
fără TVA., compusă din lucrări de renovare în valoare de 15.083.152,8 lei și un nr. de 7
stații de reîncărcare în valoare de 861.472,50 lei.
Rezultate

Valoare
începutul
implementării
proiectului
Consumul anual specific de energie 86,72
finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie primară 195,90
(kWh/m2 an)

la Valoare la
finalul
implementării proiectului
39,31
127,24

Consumul de energie primară
utilizând surse regenerabile (kWh/m2
an)
Nivel anual estimat al gazelor cu 34,55
efect de seră (echivalent kgCO2/m2
an)

24,84

Indicatorii finali propuși sunt:
Reducerea consumului anual specificde energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an):
54,67%
Reducerea consumului de energie primară (kWh/m2 an): 35,05%
Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m 2 an): 28,10%
Arie construită desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (mp)
este de 15320, arie utilă încălzită desfășurată de clădire rezidențială multifamilială,
renovată energetic (mp) este de 13472,7
Număr stații încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice:
7 stații de încărcare rapidă cu două puncte de încărcare/stație
Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările
climatice: 374.
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