
RENOVARE MAJORA PENTRU LICEUL 

TEORETIC “ANDREI BARSEANU”



Câteva date despre proiect:

 Liceul Teoretic “Andrei Barseanu” este situat pe strada Republicii nr. 15, municipiul 

Tarnaveni, judetul Mures. 

 Cladirea liceului a fost realizata pe baza unui proiect tip IPCT si a fost pusă in functiune in 

anul 1960. 

 In anul 2020 Primaria Municipiului Tarnaveni a facut primii pasi in vederea inceperii

procesului de renovare obtinand finantare in cadrul “Programului pentru Energie în 

România”, prin proiectul “Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in 

Tarnaveni key public buildings”

 Lucrarile de renovare au inceput pe data de 26 iulie 2022 si au ca termen de finalizare data 

de 26 mai 2023. 



Situatia existenta – Corp C1- Cladire liceu



Situatia existenta

 Corp C2 – Cladire Biblioteca  Corp C3 – Cladire Sala de sport



Principalul obiectiv al acestui proiect este cresterea
eficienței energetice a clădirilor şcolii prin: 

 înlocuirea tâmplăriei exterioare (din lemn sau PVC) cu o tâmplărie mai eficientă din punct de 

vedere energetic ;

 reabilitarea termică a anvelopei clădirilor (izolarea termica a pereților exteriori cu 10 cm vată

bazaltică); 

 izolarea termica a planşeului peste ultimul nivel la cladirea liceului si a acoperisurilor de tip 

terasă la cladirile C2 – biblioteca, respective C3 – sala de sport

 hidoizolarea planşeelor terasă (la clădirea bibliotecii si la sala de sport) cu membrană

bituminoasă, peste o sapă suport realizata peste termoizolație; 

 se va realiza un sistem centralizat de monitorizare si control de tip BEMS (Building energy 

management system)

 înlocuirea instalatiilor sanitare, termice, de ventilare si climatizare

 înlocuirea sistemului de iuliminat



Knauf Insulation 



Ce a însemnat pentru noi 

colaborarea cu Knauf? 

 Suport tehnic de specialitatea în vederea selectării produselor care se preteaza cel 

mai bine pentru proiectul nostru;

 Comunicare – de la primul contact (avut telefonic) și până în prezent, indiferent

de natura situatiei (intrebari, status livrari, costuri etc.), am gasit dialog si

înțelegere în relația cu personalul KnaufInsulation;

 Produse de calitate și un preț accesibil avand in vedere creșterile de preț din acest 

an;

 Organizare si soluții din punct de vedere logistic privind livrarea produselor de 

care am avut nevoie. 



 Vata bazaltică fațadă  Vata minerală de sticlă



Etape de execuție









Stadiu fizic fatade -90% realizat



Ramas de finalizat fatada

sud – Corp C1 Liceu



Banda bariera de

vapori - interior



Banda bariera de vapori - exterior



Corp C2-Biblioteca 

stadiu fizic 50% realizat



Corp C3 – Sala de sport 

stadiu fizic 75% realizat



Va muțumesc pentru atenția acordată!

 Cu stimă și respect, 

Ing. Stroia Bogdan-Gabriel

Director General – SC TRIO CONSTRUCT SRL


