
Existã multe case în mediul rural cu
vârste venerabile a cãror viaþã poate
fi prelungitã cu cheltuieli minime.
Totul este ca, în urmã unor
investigaþii de specialitate, sã se
constate cã lucrarea este fezabilã.
În cele ce urmeazã vom vedea cum
poate fi reabilitatã o locuinþa pe
parter a cãrei structura de rezistenþã
nu a suferit prea mult faþã de
solicitãrile la care a fost supusã în

decursul timpului.
Locuinþa analizatã în prezentul studiu
de caz are o formã dreptunghiularã,
cu laturile de 14 m x 7 m (suprafaþa
construitã este de 98 mp). Este
compusã din trei camere de locuit cu
o suprafaþã de 48 mp, o camerã de
bucãtãrie de 27 mp, o cãmarã/debara
de 6 mp ºi douã holuri de 7 mp ºi 4
mp.
Locuinþa mai are o veranda de 4 mp.

Are trei intrãri: douã la capetele
holului de 7 mp care desparte douã
camere de locuit de comandate de a
treia camerã ºi bucãtãria; a treia (care
poate fi consideratã drept intrare
principala) este din veranda.
Din punct de vedere constructiv,
locuinþa are zidãrie portantã din
cãrãmizi pline, grosimea zidurilor atât
interioare, cât ºi exterioare fiind de 25
cm, stâlpiºori, buiandrugi ºi centurã

din beton armat. Podina de la pod
este din grinzi ecarisate de lemn
uscat de salcâm, tavanul fiind tencuit
pe ºipci din lemn. Între grinzile din
lemn, pe ºipci este pusã izolaþie
pãmânt. Peste grinzi este bãtutã o
podinã din scândurã brutã.
Învelitoarea este din tablã pe
ºarpantã din lemn. Fundaþia este din
beton se înãlþã la circa 40 cm
deasupra solului. Toate intrãrile în
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locuinþa sunt prevãzute cu scãri din
beton simplu.

Situaþia actualã a locuinþei

Trecutã prin douã cutremure majore
ºi având o vârstã de aproape 50 de
ani, locuinþa are unele avarii care însã
nu-i pun în pericol iminent
integritatea. Principalele avarii sunt
fisurarea în diagonalã a pereþilor
exteriori ºi interiori situaþi pe latura
micã a locuinþei, desprinderea
tencuielii la tavane ºi erodarea
tencuielii la soclul construcþiei.
În general, tencuiala exterioarã, cu
excepþia fisurãrii pereþilor, se prezintã
într-o stare bunã. Pardoselile din
duºumea sunt în stare bunã, fiind

deteriorate pardoselile din ciment
sclivisit ale holurilor ºi ale verandei.
Treptele de la cele trei intrãri au un
mare grad de degradare.

Reabilitare ºi consolidare

Lucrãrile de reabilitare au fost
gândite în ideea cã prin cheltuirea
unei sume cât mai mici sã se obþinã o
locuinþa întineritã, care sã
corespundã unor cerinþe de locuit
moderne.
Considerându-se cã cele douã
cutremure majore care au avut
efecte minore asupra locuinþei nu au
afectat prea mult fundaþia, s-a
considerat cã este mai bine sã nu se
intervinã asupra acesteia, singura

lucrare fiind repararea tencuielii
soclului ºi refacerea scãrilor.
În ceea ce priveºte pereþii, aceºtia vor
fi curãþaþi de tencuialã la interior,
fisurile vor fi injectate cu materiale
speciale cu mare putere de aderenþa,
ulterior montându-se plasa sudatã cu
ochiuri de 10 cm ºi diametrul barelor
de 4 mm.Totodatã, pereþii exteriori
de pe latura scurtã vor fi asiguraþi ºi
cu tiranþi din otel beton PC52
D=14mm.

Lucrãrile de modernizare

Pentru îmbunãtãþirea termoizolãrii
clãdirii, având în vedere cã tencuiala
la exterior se gãseºte într-o condiþie
bunã, pereþii vor fi placaþi la interior

cu polistiren expandat în grosime de
10 cm. Se va îndepãrta pãmântul
dintre grinzile podului ºi se va monta
vatã mineralã bazalticã în grosime de
10 cm. Peste termoizolaþie se va
plasa, peste grinzile podinei, o podinã
din OSB3 cu grosimea de 15mm.
Plafonul tencuit pe ºipci va fi înlocuit
cu un tavan fals din plãci de gips
carton de 9.5 mm agãþat prin
intermediul elementelor metalice de
grinzile podinei de la pod. Podul va
rãmâne în continuare rece, pentru a
putea fi utilizat pentru conservarea
unor alimente, iarnã.
Tabla zincatã a acoperiºului, fiind
într-un stadiu înaintat de eroziune, va
fi înlocuitã cu tablã zincatã nouã,
menþinându-se astereala ºi ºarpanta
care se prezintã în condiþii bune.
Vor fi refãcute pardoselile din ciment
degradate, montându-se plãci de
gresie antiderapante (veranda va fi
placatã cu plãci de gresie rezistente la
îngheþ.
Va fi înlocuitã toatã tâmplãria: cea
exterioarã cu ferestre PVC cu geam
termopan, uºile exterioare cu uºi
metalice termoizolante ; uºile
interioare cu uºi din panel.
În tabelul alãturat prezentãm numai
cheltuielile minime de reabilitare a
locuinþei. Aceste cheltuieli pot creºte
în momentul în care beneficiarul
doreºte sã transforme unele încãperi
în camere de baie, bucãtãrie ºi
dinning, sã supraînãlþe aticul ºi sã
transforme podul în spaþiu locuibil
(ipoteza în care se va termoizola ºi
acoperiºul), sã monteze instalaþii
sanitare, etc. n
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Costul lucrarilor de reabilitare a unei case vechi

Lucrare UM cantitate
Cost material

(lei)
Cost manopera

(lei)

Mortar reparaþii kg 25 113 130

Montarea tirantilor kg 25 250 200

Montarea plasei sudate 2x5m buc 17 1.022 150

Reparat tencuieli soclu mp 17,6 390 1.022

Tencuieli interioare driscuite la pereti mp 174 1.154 2.610

Montare termosistem polistiren pereti mp 174 4.310 5.829

Desfacere tavane existente mp 164 0 396

Montarea tavane false gips-carton mp 164 2.476 7.682

Vopsitorii lavabile interioare mp 338 1.047 4.354

Montare vata minerala intre grinzile podinei mp 338 8.883 2.082

Montare placil de OSB3 mp 338 8.760 2.370

Desfacerea tablei de pe acoperis mp 170 0 608

Refacerea invelitorii din tabla zincata mp 170 5.122 6.727

Desfacerea pardoselilor din ciment sclivisit mp 21 0 82

Montare placi de gresie mp 21 840 882

Inlocuire usi exterioare buc 3 6.000 300

Inlocuire usi interioare buc 8 3.200 400

Inlocuire ferestre mp 10 4.460 500

Refacerea treptelor beton exterioare mc 5 1.500 1.600

Total material inclusiv TVA ºi cota de aprovizionare 49.527 lei

Total manoperã inclusive cote aferente 37.924 lei

Total general 87.451 lei
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