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Caracteristicile geometrice ale construcţiei

• Lungimea clădirii: 88 mLungimea clădirii: 88 m
• Lăţimea clădirii: 16,5 m
• Numărul de niveluri deasupra solului: 2
• Înălţimea liberă a nivelului: 3 40 m (P+2E)• Înălţimea liberă a  nivelului: 3,40 m (P+2E)

1,80 m (subsol partial)
• Înălţimea clădirii (peste cota 0,00): 17,80 m
• Aria construită: Ac = 1 420 m2• Aria construită: Ac = 1.420 m2
• Aria desfăşurată (parter + 2 etaje): Ad = 4260 m2
• Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite: Au = 2708,06 m2

S f ţ l ibilă A 2 249 63 2• Suprafaţa locuibilă: Au = 2.249,63 m2
• Aria anvelopei clădirii cf. C107/1: At = 5.221,35 m2
• Volumul încălzit cf. C107/1: V = 13.435  m3

I di l d f ă l lădi ii A /V 0 39 2/ 3• Indicele de formă al clădirii At/V= 0,39 m2/m3





Măsura Descriere

C1
Îndepărtarea umezelii din pereti (exteriori şi de
compartimentare) şi refacerea finisajelor - la exterior cu
tencuială termoizolantă.

C2 Termoizolarea planşeului spre pod cu polistiren expandatC2 p ş p p p p
dens de 12 cm grosime.

F1

Înlocuirea tâmplăriei din lemn existente de la ferestre şi
uşi cu tâmplărie tricamerală din PVC, cu geam
termoizolant având U=1,1 (cu argon, low-e, factor solar
ă ) i d i ( â ă dscăzut) şi supape de suprapresiune (câte o supapă de

cameră), cu ochiuri mobele.

S1 Înlocuirea bateriilor existente din grupurile sanitare cu
armături cu inchidere automată.
Î l i il d il i t i d tă

E1 Înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu
corpuri fluorescente compacte.

V1 Prevederea de unităti de aer conditionat de 24.000 btu in
săile de antrenament care nu au zone vitrate spre exterior.

ă



Corp B: Sala de gimnastică şi laboratoare
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