
NOTA DE FUNDAMENTARE

1.Titlul proiectului de act normativ
ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

2. Motivele emiterii actului normativ
În perioada 2009-2012 

Directiva 2010/31/UE

Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012

2012/C 115/01 “Orientari privind Regulamentul 
delegat (UE) nr. 244/2012 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011

La nivel national, în anul 2010

nr. 

1.Descrierea 
situatiei 
actuale

au fost elaborate si au intrat în vigoare noi acte normative 
comunitare, respectiv:

în domeniul cresterii performantei energetice a cladir lor: 
-  a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanta energetica a cladirilor, prin care a fost reformata Directiva 
2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului d   16 decembrie 2002 privind 
performanta energetica a cladirilor;
-   al Comisiei din 16 ianuarie 2012 
de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului    opean si a Consiliulu i 
privind performanta energetica a cladirilor prin stabi irea unui cadru metodologic 
comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale 
cerintelor minime de performanta energetica a cladiril   si a elementelor acestora;
- Documentul Comisiei Europene 

al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a 
Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta 
energetica a cladirilor prin stabilirea unui cadru met         comparativ de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de 
performanta energetica a cladirilor si a elementelor a     ra.

în domeniul produselor pentru constructii:
-  a intrat partial în vigoare a Parlamentului 
European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate 
pentru comercializarea produselor pentru constructii s  de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului.

standardul de cost pentru „Reabilitare termica 
anvelopa bloc de locuinte”, indicativ SCOST-04/MDRT a fost aprobat prin Hotarârea 
Guvernului nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modificar le si completarile ulterioare; 
acesta se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:
- fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor în 
conditii de eficienta economica;
- fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare 
din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta;
- ghidarea în analiza ofertelor de catre comisiile de evaluare, în vederea adjudecarii 
contractelor privind executia lucrarilor de interventii, similare din punct de vedere 
tehnic obiectivului de referinta.
În acest context, politica în domeniul energiei reprezinta o prioritate atât la nivel 
comunitar, cât si la nivel national, iar sectorul cladirilor este considerat unul din 
principalii consumatori de energie si de emitere de gaze cu efect de sera si CO2. 

Ø

Ø



Stabilirea, pâna în anul 2020, a unor obiective ambitioase în ceea ce priveste e    ia si 
schimbarile climatice, respectiv reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera, 
cresterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile si cresterea cu 20% a 
eficientei energetice, a condus la intensificarea eforturilor de crestere a eficientei 
energetice, cu beneficii în ceea ce priveste cresterea economica, securitatea energetica 
si crearea de locuri de munca.
       Actul normativ în vigoare care reglementeaza cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte este Ordonanta de urgenta a Guv        nr. 18/2009, aprobata 
cu modificari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare.

Actuala reglementare impune realizarea unui consum tinta care urmeaza a se 
obtine în urma aplicarii masurilor de interventie la anvelopa cladi ii – lucrari de izolare 
termica, respectiv realizarea unui nivel maxim al consumului specific anual pentru 
încalzire de 100 kWh/mp arie utila, în conditii de eficienta economica.
        Programele locale si respectiv programul national pentru cresterea p      antei 
energetice a blocurilor de locuinte au fost initiate în anul 2009, iar în perioada de 
derulare a acestora s-au constatat unele disfunctionalitati si au fost semnalate unele 
aspecte de natura sa genereze discontinuitati în derularea programelor.

         Având în vedere cele de mai sus, în prezent Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 18/2009 trebuie modificata si completata, în principal  din urmatoarele 
considerente:

Necesitatea crearii cadrului legal si institutional pe tru aplicarea cerintei Directivei 
2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor  în legatura cu obligatia 
statelor membre de a elabora planuri nationale pentru cresterea  umarului de cladiri al 
caror consum de energie este aproape egal cu zero si de a informa Comisia Europeana 
cu privire la acestea, prin intermediul planurilor lor nationale (art.9 din Directiva).

Pentru crearea conditiilor echitabile de utilizare a facilitatilor acordate prin Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr.18/2009, a devenit necesara extinderea aplicabilitatii 
actului normativ la alte categorii de locuinte construite dupa proiecte elaborate în 
perioada 1950-1990, respectiv:
- locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate în proprietatea/ administrarea 
consiliulu i local, indiferent daca sunt amplasate în blocuri de locuinte sau sunt locuinte 
unifamiliale; 
- locuinte unifamiliale aflate în proprietatea persoanel r fizice.

În scopul asigurarii unei surse financiare suplimentare pentru accelerarea masurilor d  
crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte a devenit necesara:
- atragerea de fonduri comunitare, în exercitiul financi r UE 2014-2020, în corelare si 
cu Programul de guvernare 2012, care, la Cap.10 “Dezvoltare regionala si turism”, 
subcapitolul Dezvoltare regionala”, prevede: Stabilirea directiilor prioritare de 
dezvoltare regionala a României pentru perioada 2014 - 2020, prin introducerea […] 
unor directii prioritare noi, cum sunt: reabilitarea termica a locuintelor si reabilitarea 
centrelor istorice.”;

1. Cerinte impuse prin legislatia comunitara din domeniul preformantei 
energetice a cladirilor 

2. Necesitatea cresterii numarului de cladiri al caror consum de ener  e este 
aproape egal cu zero prin accelerarea masurilor de crestere a performantei 
energetice a blocurilor de locuinte

“ “• 



- asigurarea finantarii, în limita fondurilor aprobate a ual cu aceasta destinatie, de la 
bugetul local, a cotei de 20% din valoarea executiei l  rarilor de interventie, care 
revine asociatiilor de proprietari, în conditiile recupe   ii sumelor într-o perioada 
rezonabila de timp.

S-a constatat ca în unele situatii, caracterul arhitectural-ambiental al zonelor, respectiv 
al blocurilor amplasate în centrele istorice ale local  atilor, în zonele de protectie a 
monumentelor istorice si/sau în zonele construite prot    e, a fost afectat de executarea 
unor lucrari de interventie, existând pericolul uniformizarii si disparitiei identitatii 
locale, element ce contribuie fundamental la competitivitatea localitatilor. 
Asociatii profesionale si Ordinul Arhitectilor din România au semnalat gradul 
insuficient de asigurare a coerentei arhitecturale si estetice a ansamblurilor de blocuri 
de locuinte, fiind imperios necesare masuri pentru cresterea calitatii si eficientei 
actiunilor privind performanta energetica a blocurilor cuprinse în programele locale, în 
contextul Programului de guvernare 2012, aprobat prin Hotarârea Parlamentului 
României nr.15/07.05.2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, care, la Cap.10 
“ ”, subcapitolul “ ”, prevede: “
Elaborarea cadrului institutional si legal pentru implementarea urmatoarelor proiecte 
de importanta nationala, care sustin dezvoltarea regionala, cu referire la “Programul 
national pentru reabilitarea centrelor istorice, destinat reabilitarii cladirilor cu valoare 
de monument istoric care se afla în stare avansata de degradare.”

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de interventie    cutate la blocurile de locuinte 
cuprinse în programele locale/ nationale, prevederile     nantei de urgenta a 
Guvernului nr. 18/2009 trebuie corelate cu prevederile legislatiei nationale privind 
calitatea în constructii si ale Regulamentului UE 305/2011 de stabilire a unor conditii 
armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE.

- unui grad sporit de eficientizare cu privire la utiliz   a fondurilor publice locale 
pentru executarea lucrarilor de interventie prin respe  area nivelelor maximale stabilite 
prin standardele de cost aprobate, precum si cu privire la monitorizarea cresterii 
performantei energetice a cladirilor de catre Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului - MDRT, în calitate de autoritate nationala competenta în domeniu;
- nivelului de obiectivitate prin stabilirea unor criter i de natura tehnica pentru 
fundamentarea de catre coordonatorii locali a includerii  în programele nationale a 
blocurilor de locuinte cuprinse în programele locale p ntru cresterea performantei 
energetice;
-  gradului de responsabilizare a factorilor implicati în derularea programelor locale/ 
nationale de crestere a performantei energetice a bloc  ilor de locuinte, prin stabilirea 
contraventiilor si sanctiunilor, în corelare si cu prevederile specifice din Legea nr. 
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,  stfel cum a fost modificata si 
completata pentru transpunerea prevederilor Directivei 2010/31/UE;
- competentelor de control în domeniul cresterii perform   ei energetice a blocurilor 
de locuinte;

S-a constatat un nivel limitat al transparentei si al liberului acces la informatii de 
interes public local, cu privire la programele locale   robate, desi lucrarile de 
interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte sunt 
investitii de interes public local, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
18/2009. 

3. Respectarea caracterului arhitectural-ambiental al blocurilor de locuinte în 
cadrul zonelor urbane

• 

4.   Respectarea cerintelor fundamentale privind calit  ea în constructii

Din derularea programelor locale/ nationale a rezultat necesitatea asigurarii:

5.     Asigurarea transparentei si accesului la inform tii de interes public:

Dezvoltare regionala si turism Dezvoltare regionala



De asemenea, Liga Habitat si unele asociatii de proprietari din blocurile incluse în 
programele locale au semnalat lipsa de transparenta a actiunilor coordonatorilor locali 
cu privire la programele locale finantate din fonduri publice, în relatia cu asociatiile de 
proprietari.

2.Schimbari 
preconizate

Prin prezentul act normativ se propune cresterea numarului de cladiri de locuit la a 
caror anvelopa se executa lucrari de interventie pentru cresterea performantei 
energetice, precum si cresterea gradului de eficientizare a masurilor aplicate.   
   
        Astfel, modificarile si completarile propuse constau în prin    l în:

-
-
-

Propunerea de reglementare a devenit imperativa pentru evitarea afectarii caracterului 
arhitectural-ambiental al blocurilor aflate în situatiile mentionat   fiind imperativ 
necesara pastrarea nealterata a fatadelor originale al  acestor cladiri, existând pericolul 
uniformizarii si disparitiei identitatii locale, eleme t ce contribuie fundamental la 
competitivitatea localitatilor. 

3.

Corelat cu caracterul de investitii de interes public local al lucrarilor de interventie 
pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, prin propunerea de 
reglementare se asigura transparenta si accesul la dat    tehnice de interes public, 
referitoare la programele locale, cu respectarea prevederilor Legii 544/2001.

4.
, 

pentru facilitarea prioritizarii b locurilor în vederea includerii în programele 
locale.

în scopul 
stabilirii de solutii tehnice unitare si scurtarii duratei de proiectare.

5.

1. extinderea aplicabilitatii actului normativ la alte ca egorii de locuinte 
construite dupa proiecte elaborate în perioada 1950-1990, precum si 
redefinirea tintelor avute în vedere de cresterea performantei energetice a 
cladirilor, respectiv:
reducerea consumurilor energetice din surse conventionale,
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si 
introducerea, dupa caz, a unor surse alternative de producere a energiei.

2. exceptarea de la aplicarea prevederilor actului normativ a blocurilor de 
locuinte clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice, ori amplasate în 
centrele istorice ale localitatilor, în zonele de prot   ie a monumentelor 
istorice si/sau în zonele construite protejate aprobate potrivit legii, precum si a 
blocurilor de locuinte situate în municipiile resedinta de judet, pentru care s-
au depus dosare de finantare din fonduri comunitare. 

asigurarea publicitatii pe pagina de internet a autoritatii administratiei 
publice locale, prin grija coordonatorului local, a datelor tehnice referitoare 
la blocurile de locuinte cuprinse în programele locale  date care constituie 
informatii de interes public si se stabilesc prin norm  e de aplicare a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009.

inventarierea blocurilor de locuinte dupa numar de nivele si grupat pe 
perioade de proiectare, respectiv pe tipuri de solutii constructive ale anvelopei

De asemenea, se instituie principiul tratarii unitare din punct de vedere al 
solutiilor tehnice de crestere a performantei energeti   a blocurilor de locuinte, 
indiferent de numarul scarilor/tronsoanelor din componenta unui bloc de locuinte, ori 
de numarul asociatiilor de proprietari constituite la  ivelul acestuia,

atribuirea de competente comisiilor tehnice de amenaja   a teritoriului si de 
urbanism constituite la nivelul consiliilor judetene,    sau consiliilor locale ale
municipiilor si oraselor, în temeiul Legii nr. 350/200  privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si complet rile ulterioare, pentru:



-
-

-
-

Propunerile de reglementare asigura cresterea calitatii si eficientei masurilor privind 
performanta energetica a blocurilor cuprinse în programele locale, este corelata cu 
prevederile Legii nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii architectural-
ambientale a cladirilor, cu modificarile ulterioare si raspunde semnalelor Ordinului 
Arhitectilor din România cu privire la necesitatea asigurarii coerentei arhitecturale si 
estetice a ansamblurilor de blocuri.            
Propunerile de reglementare se coreleaza si cu Programul de guvernare 2012, aprobat 
prin Hotarârea Parlamentului României nr.15/07.05.2012 pentru acordarea încrederii 
Guvernului, care, la Cap.10 “ ”, subcapitolul 
“ ”, prevede: “ Elaborarea cadrului institutional si legal pentru 
implementarea urmatoarelor proiecte de importanta nati nala, care sustin dezvoltarea 
regionala, cu referire la “Programul national pentru r abilitarea centrelor istorice, 
destinat reabilitarii cladirilor cu valoare de monument istoric c  e se afla în stare 
avansata de degradare.”

c)

Propunerea de reglementare raspunde necesitatii de cla     are a unor aspecte 
constatate în derularea efectiva a programelor locale/    onale, asigurându-se în 
acelasi timp corelarea cu cerintele Directivei 2010/31/UE privind performanta 
energetica a cladirilor si ale Directivei 2006/32/CE privind eficienta energetica la 
utilizatorii finali si serviciile energetice.

avizarea programelor locale 
avizarea solutiilor de interventie din documentatiile tehnice aferente blocurilor 

incluse în programele locale,
monitorizarea executarii lucrarilor de interventie,
participarea  la receptia la terminarea lucrarilor.

La nivelul comunelor, aceste atributii se exercita de    re comisia tehnica de 
amenajare a teritoriului si de urbanism constituita la nivelul consiliului judetean 
competent.

În exercitarea atributiilor care le revin, comisiile t    ce de amenajare a 
teritoriului si de urbanism colaboreaza cu Ordinul Arhitectilor din România si cu 
asociatiile profesionale ale auditorilor energetici pentru cladiri.

Dezvoltare regionala si turism
Dezvoltare regionala

6. completarea si detalierea categoriilor de lucrari de interventie eligibile si a 
celor conexe, pentru cresterea eficientei masurilor aplicate pentru:

a) lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
b) lucrari de reabilitare a sistemului centralizat de înc    re;

achizitia si instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile – panouri solar termic, panouri solar electric, pompe 
de caldura si/sau centrale termice pe biomasa –, în scopul reducerii consumurilor 
energetice din surse conventionale si a diminuarii emisiilor de gaze cu efect de sera, 
lucrari pentru care nu au fost depuse dosare de finant re prin “Programul privind
instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza ene   e regenerabila, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire”, în temeiul prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificarile si completarile ulterioare

Totodata se instituie principiul conform caruia lucrarile eligibile se 
fundamenteaza în raportul de audit si în expertiza teh  ca, elaborate pentru fiecare 
bloc, si se detaliaza în proiectul tehnic si detaliile de executie.

7. instituirea principiului conform caruia devizele pe categorii de lucrari trebuie 
sa respecte nivelurile maximale prevazute în standardele de cost aplicabile, în 
vederea aprobarii de catre consiliile locale a indicat    or tehnico-economici 
stabiliti prin documentatiile de avizare a lucrarilor    interventie aferente 
blocurilor de locuinte cuprinse în programele locale; 

• 

.



Pentru aprobarea de catre consiliile locale a indicatorilor tehnico-economici 
stabiliti prin documentatiile de avizare a lucrarilor    interventie aferente 
blocurilor de locuinte prioritizate în scopul includerii în programul national,  
se introduce necesitatea si obligativitatea obtinerii de catre coordonatorii 
locali a avizului conform si prealabil al Consiliului    nico-Economic al 
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului (CTE – MDRT).

stabilirea cerintelor fundamentale pentru care documen atiile de avizare, 
proiectele tehnice si detaliile de executie trebuie ve  ficate de catre verificatori 
de proiecte atestati, respectarea reglementarilor tehnice si cerintelor 
fundamentale la elaborarea proiectului tehnic si detal  lor de executie, precum 
si respectarea în executie a prevederilor autorizatiilor de construire si  
utilizarea produselor pentru constructii puse pe piata în conditiile legii si cu 
performante conforme cu cele prevazute în documentatiile tehnico-economice.

9. Reconsiderarea cotelor de contributie pentru finantarea lucrarilor de 
intreventie, astfel: 60% din bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Tursimului,  respectiv 40% bin bugetele locale si 
fondurile de reparatii ale asociatiilor de proprietari.

Cotele de contributii ce revin asociatiilor de proprietari sunt stabilite astfel:
a) 10% din valorea lucrarilor pentru acele blocuri de  ocuinte în care venitul 
mediu net pe membru de familie este sub 150 de euro calculati la cursul de 
schimb al euro comunicat de BNR la data depunerii cererii de finantare;
b) 20% din valoarea lucrarilor pentru acele blocuri de locuinte în care venitul 
mediu net pe membru de familie este sub 350 de euro calculati la cursul de 
schimb al euro comunicat de BNR la data depunerii cererii de finantare;
c) 30% din valoarea lucrarilor pentru acele blocuri de locuinte în care venitul 
mediu net pe membru de familie este sub 500 de euro calculati la cursul de 
schimb al euro comunicat de BNR la data depunerii cererii de finantare.
Autoritatile administratiei publice locale stabilesc cota de contributie proprie în 
limita unui procent maxim de 40% din valorea lucrarilo    n care deduc cota de 
contributie a asociatiei de proprietari.

10. instituirea principiului conform caruia în perioada 2014-2020 finantarea cotei 
de contributie a bugetului de stat pentru realizarea lucrarilor de interv  tie 
pentru cresterea performantei energetice a blocurilor  e locuinte poate fi 
asigurata si din fonduri structurale si de coeziune al  Uniunii Europene, în 
conditiile legislatiei comunitare în domeniu.

Propunerile de reglementare asigura un grad sporit de  ficientizare cu privire la:
- utilizarea fondurilor publice locale pentru executarea lucrarilor de interventie prin 
respectarea nivelelor maximale stabilite prin standard le de cost aprobate;
- monitorizarea cresterii performantei energetice a cladirilor de catre MDRT în calitate 
de autoritate nationala competenta în domeniu.

8.

Propunerile de reglementare asigura conditiile necesare pentru realizarea calitatii 
lucrarilor de interventie, în corelare cu prevederile  egislatiei nationale privind 
calitatea în constructii si ale Regulamentului UE nr. 305/2011 de stabilire a unor 
conditii armonizate pentru comercializarea produselor  entru constructii si de abrogare 
a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

Propunerea de reglementare stabileste posibilitatea at agerii de fonduri comunitare în 
exercitiul financiar UE 2014-2020, în scopul asigurarii unei surse financiare 
suplimentare pentru accelerarea masurilor de crestere   performantei energetice a 
blocurilor de locuinte, în corelare si cu Programul de guvernare 2012, aprobat prin
Hotarârea Parlamentului României nr.15/07.05.2012 pentru acordarea încrederii 
Guvernului, care, la Cap.10 “Dezvoltare regionala si turism”, subcapitolul Dezvoltare “



regionala”, prevede: Stabilirea directiilor prioritare de dezvoltare regionala a 
României pentru perioada 2014 - 2020, prin introducerea […] unor directii prioritare 
noi, cum sunt: reabilitarea termica a locuintelor si r abilitarea centrelor istorice.”

Propunerea de reglementare este de natura sa asigure coordonatorilor locali 
posibilitatea unei masuri suplimentare de finantare a  xecutarii lucrarilor de 
interventie, pentru accelerarea derularii programelor locale pentru cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte, prec   si a recuperarii în conditiile 
legii a creantelor bugetare rezultate din finantarea d  la bugetul local a cotei de 
contributie care revine asociatiilor de proprietari.

13.

, în 
scopul asigurarii transparentei programelor de investitii finantate din fonduri 
publice.

-

-

“• 

11. Instituirea principiului conform caruia cota de de contributie car  revine 
asociatiilor de proprietari pentru executarea lucrarilor poate fi finantata de la 
bugetul local, la cererea de finantare depusa de asociatie, în limita fondurilor 
aprobate anual cu aceasta destinatie.
Sumele finantate de catre autoritatile administratiei  ublice locale pentru a 
asigura cota de contributie proprie a asociatiilor de   oprietari se 
recupereaza pe seama impozitului pe cladiri, prin exce tie de la prevederile 
Legii 573/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Impozitul pe cladiri suplimentar generat de executarea lucrarilor de 
reabilitare termica la blocurile de locuinte se fundam   eaza în functie de 
valoarea contributiei proprii asigurate pentru asociatiile de proprietari 
pentru fiecare bloc de locuinte de catre autoritatile  dministratiei publice 
locale si durata în care urmeaza a fi recuperate acest  valori, care se 
stabileste prin hotarâre a consiliului local si nu poate depasi 10 ani.
Majorarile de impozit pe cladiri rezultate din executarea lucrarilor  e 
reabilitare termica a blocurilor de locuinte se pot stabili în sume fixe si se 
aditioneaza la sumele rezultate din calculul impozitului pe cladiri pentru 
fiecare proprietar astfel încât sa poata fi urmarite si executate conform 
prevederilor legale în vigoare.

12. Reconsiderarea facilitatii de finantare de la bugetul   cal a cotei de contributie 
pentru executarea lucrarilor, atât pentru persoana singura/ familia care, în 
luna anteriora efectuarii anchetei sociale de catre autoritatea administratiei 
publice locale, a realizat venituri medii nete lunare pe persoana 
singura/membru de familie sub câstigul salarial mediu     pe economie, 
precum si includerea veteranilor de razboi si a sotilor supravietuitori ai 
acestora în categoriile de proprietari, persoane fizice, exceptati de la 
finantarea executarii lucrarilor, în cota parte care l  revine din cota de 
contributie, ca masura de protectie sociala. 

Instituirea principiului publicarii ordinului ministrului dezvoltarii regionale si 
turismului pentru aprobarea programului national de crestere a performantei 
energetice a blocurilor de locuinte în Monitorul Ofici   al României Partea I si 
pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regio ale si Turismului

14. Completarea atributiilor coordonatorului local cu privire la:
obtinerea avizului conform si prealabil al CTE-MDRT pentru blocurile de 

locuinte prioritizate pentru care se solicita finantare de la bugetul de stat, 
transmiterea la asociatiile de proprietari din blocurile cuprins în programul 

local,  a unui exemplar din întreaga documentatie tehn co-economica, dispozitii de 
santier si procese-verbale pe faze determinante, certificatele de performanta 
energetica (initial si dupa executarea lucrarilor), pentru completarea cartii tehnice a 



constructiei;
- transmiterea trimestrial la MDRT a certificatelor de p rformanta energetica 

(initial si dupa executarea lucrarilor) si proceselor-verbale de receptie la terminarea 
lucrarilor, aferente blocurilor de locuinte cuprinse în program  e locale.

15. Completarea atributiilor asociatiilor de proprietari cu privire la participarea, 
prin reprezentant desemnat, la:

- analiza ofertelor si contractarea proiectarii, respectiv executarii lucrarilor de 
interventie, în conditiile legii;
- însusirea documentatiei de avizare a lucrarilor de int rventie, a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie, precum si a situatiilor de lucrari executate în 
vederea decontarii;
- receptia la terminarea lucrarilor de interventie si la receptia finala.

16. Completarea atributiilor Ministerului Dezvoltarii Regi nale si Turismului cu 
privire la emiterea avizului conform si prealabil al Consiliului Tehnico-
Economic al ministerului.

17. Stabilirea criteriilor tehnice (numar mare de apartamente si vechime mare a 
blocului) pentru prioritizarea de catre coordonatorii  ocali a blocurilor de 
locuinte în vederea includerii de catre Ministerul Dez oltarii Regionale si 
Turismului în programul national, precum si a modului  e alocare echilibrata 
a fondurilor de la bugetul de stat, pe regiunile de dezvoltare si, în cadrul 
acestora, pe municipii resedinta de judet, municipii,   ase si comune, în functie 
de necesarul anual de alocatii fundamentat de coordonatorii locali, cu 
prioritate pentru finalizarea executarii lucrarilor de interventie contractate în 
anii precedenti, în limita fondurilor publice aprobate anual cu aceasta 
destinatie.

Stabilirea faptelor care constituie contraventii, a sanctiunilor si cuantumurilor 
amenzilor contraventionale aferente, precum si a entitatilor care constata 
contraventiile si aplica sanctiunile.

19. Atribuirea competentei de control în domeniul cresterii performantei 
energetice a blocurilor de locuinte Inspectoratului de Stat în Constructii I.S.C. 
prin controale tematice si controale prin sondaj, prec m si stabilirea etapelor, 
actiunilor si documentatiilor supuse controlului.

Propunerile de reglementare asigura corelarea cu legislatia nationala privind receptia 
lucrarilor de constructii si obligatiile care revin pr      arilor cu privire la cartea 
tehnica a constructiei, precum si eficientizarea monitorizarii cresterii performantei 
energetice a cladirilor de catre MDRT, în calitate de autoritate nationala competenta în 
domeniu.

Propunerile de reglementare asigura transparenta actiunilor coordonatorului local cu 
privire la programele locale finantate din fonduri publice si cresterea gradului de 
implicare si responsabilizare a asociatiilor de proprietari.

Propunerea de reglementare a devenit imperativ necesara pentru asigurarea nivelului 
de obiectivitate în actiunea de includere în programele nationale a blocurilor de 
locuinte prioritizate de coordonatorii locali si cupri se în programele locale pentru 
cresterea performantei energetice. 

18.

Propunerile de reglementare au devenit imperios necesare pentru cresterea gradului de 
responsabilizare a factorilor implicati în derularea programelor locale si a programului 
national de crestere a performantei energetice a blocu ilor de locuinte, iar nivelurile 
amenzilor contraventionale prevazute se coreleaza cu cele prevazute de Legea nr. 
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,  stfel cum a fost modificata si 
completata pentru transpunerea prevederilor Directivei 2010/31/UE.



Propunerea de reglementare se coreleaza cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind 
performanta energetica a cladirilor, astfel cum a fost modificata si completata pentru 
transpunerea prevederilor Directivei 2010/31/UE.

Propunerile de reglementare au devenit necesare pentru asigurarea acelorasi conditii de 
crestere a performantei energetice a altor categorii de locuinte detinute de proprietari 
persoane fizice sau de autoritati locale. 

21.

Din punct de vedere al procedurilor de realizare a programelor locale, modificarile 
propuse prin prezentul act normativ vor conduce la cresterea numarului de blocuri de 
locuinte si altor categorii de locuinte (unifamiliale, sociale, si altele) aflate în 
proprietatea persoanelor fizice si/sau a autoritatilor locale, la care se aplica masuri de 
crestere a performantei energetice, în conditii de eficienta economica si cu realizarea 
conditiilor de climat termic interior cu consum redus de energie.

1.Impactul 
macroeconomic

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

11. Impactul asupra 
mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor de 
stat

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

2.Impactul asupra 
mediului 
de afaceri

Prezentul proiect de act normativ conduce la stoparea deteriorarii pietei 
muncii, stimularea productiei, sprijinirea asociatiilor de proprietari care 
doresc realizarea lucrarilor de interventie, precum si reducerea costurilor 
cu întretinerea datorita reducerii consumurilor energe ice din locuinte.

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ urmareste reducerea  n cladiri a 
consumurilor energetice pentru încalzire, obtinute prin arderea 
combustibililor fosili, d iminuarea efectelor schimbari    climatice prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei 
energetice prin reducerea consumului de combustibil co  entional 
utilizat la producerea energiei, precum si, dupa caz,   esterea utilizarii 

20. Instituirea principiului conform caruia prevederile OUG nr. 18/2009 se pot 
aplica în mod corespunzator si altor categorii de locuinte realizate dupa 
proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, cu destinatia de:

- locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate în proprietatea/ administrarea 
consiliului local, indiferent daca sunt amplasate în blocuri de locuinte sau sunt 
locuinte unifamiliale; 
- locuinte unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Prevederea se completeaza cu masuri specifice privind:
- exceptarea de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 a 
locuintelor clasate/ în curs de clasare ca monumente i torice, ori amplasate în 
centrele istorice ale localitatilor, în zonele de prot   ie a monumentelor si/sau în 
zonele construite protejate;
- asigurarea includerii cu prioritate a blocurilor de locuinte si a locuintelor sociale în 
programele locale,  în limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie în bugetele 
locale;
- includerea în programele locale a locuintelor sociale si celorlalte unitati locative din 
proprietatea/administrarea consiliilor locale, de catre coordonatori  locali si 
asigurarea finantarii cotei de 20% pentru executarea l crarilor de interventii la 
aceste categorii de locuinte, din bugetele locale si/sau din alte surse legal consti    e.

Stabilirea unui nou termen pentru inventarierea de catre coordonatorii locali a 
blocurilor de locuinte si a locuintelor unifamiliale p   rietatea persoanelor 
fizice, construite dupa proiecte elaborate în perioada 1950-1990. 

3. Impactul socio-economic



surselor alternative de energie, precum energia solara, eoliana, energia 
geotermica, geotermala, etc.

4.Impactul asupra 
mediului

Nu au fost identificate.

5.Alte informatii Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

Indicatori Anul 
curent

Urmatorii 4 ani Media 
pe 5 ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acesta:
    (i) impozit pe profit
    (ii) impozit pe venit
b) bugete locale     
    (i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat
    (i) contributii de asigurari

   Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri si servicii

b) bugete locale
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri si servici

Impactul financiar - în plus - nu poate fi estimat întrucât conform 
art.341 din proiectul de act normativ, locuintele unifamiliale se 
includ în programele locale în limita fondurilor alocate anual cu 
aceasta destinatie în bugetele locale, prioritate avân  blocurile de 
locuinte si locuintele sociale.

De asemenea, impactul financiar – în minus - nu poate fi estimat 
întrucât, conform art.14 din proiectul de act normativ, cheltuielile 
aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de 
contributie ce revine asociatiei de proprietari/ propr       or de 
locuinte unifamiliale, efectuate de la bugetul local, cu caracter de 
împrumut, se recupereaza, pe seama impozitului pe cladiri, în 
termen de cel mult 10 ani de la receptia la terminarea luc arilor 
de interventie. 

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
     ( i) cheltuieli de personal
     ( ii) bunuri si servicii

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impact financiar 
plus/minus, din   care:
a) buget de stat*)

b) bugete locale 

Impactul financiar asupra bugetelor locale nu poate fi estimat din 
considerentele detaliate la pct.2 lit.b).

4. Propuneri pentru Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

(ii) Cf. legii 
bugetului de 
stat pe 
2012-

mii 
lei pentru 
reabilitare

unitati 
de locuire

(ii) Cf. 
strategie 
fiscal-
bugetara-

mii 
lei pentru 
reabilitare

unitati de 
locuire

(ii) Cf. 
strategie 
fiscal-
bugetara

mii 
lei pentru 
reabilitare

unitati 
de locuire

(ii) Cf. strategie 
fiscal-bugetara

mii lei 
pentru 
reabilitare

unitati 
de locuire

(ii) Cf. 
strategie 
fiscal-
bugetara

mii lei 
pentru 
reabilitare

unitati 
de locuire

(ii) 
mii lei pentru 
reabilitare

unitati 
de locuire

(cf. art.V, 
ordonanta 
de urgenta 
intra în 
vigoare la 90 
de zile de la 
data 
publicarii în 
Monitorul 
Oficial al 
României 
Partea I.

29.030

4864 

66.700 

11176 

75.000 

12567 

75.000 

12567 
75.000 

12567 

64.146 

10748 

Nu este 
cazul 



acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare 
5.   Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare 

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

Alte informatii Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

1.Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în 
vigoare a proiectului de act normativ,
b)acte normative ce urmeaza a fi elaborate în
vederea implementarii noilor dispozitii.

Se actualizeaza Normele metodologice de aplicare a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 
privind cresterea performantei energetice a blocurilor 
de locuinte, aprobate prin Ordinul comun al 
ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al 
ministrului administratiei si internelor si al 
ministrului finantelor publice nr.163/23/540/2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

2.Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislatia comunitara în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

3.Masuri normative necesare aplicarii directe a 
actelor normative comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4.Hotarâri ale Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5.Alte acte normative si/sau documente 
internationale din care decurg angajamente

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

6.Alte informatii Nu au fost identificate. 

1.    Informatii privind procesul de consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme 
implicate

În prezentul proiect de act normativ 
au fost incluse 
recomandarile/opiniile primite de la 
nivel parlamentar, precum si de la 
Ordinul Arhitectilor din România 
Filiala Bucuresti, Liga Habitat, 
autoritati ale administratiei publice 
locale, cu privire la 
disfunctionalitatile constatate în 
promovarea si derularea 
programelor multianuale privind 
cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte.
Totodata proiectul de act normativ a 
constituit subiect de consultare a 
partenerilor de dialog social.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului în care activitatea a     r 
organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ.

Implicarea asociatiilor de profil si a 
Ordinului Arhitectilor din România
este justificata de impactul direct al 
masurilor de crestere a performantei 
energetice a blocurilor de locuinte 

7. 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislatie  în vigoare

6. Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ



asupra cadrului urban din punct de 
vedere urbanistic si arhitectural-
ambiental, iar implicarea Ligii 
Habitat a asociatiilor de proprietari, 
precum si a autoritatilor 
administratiei publice locale este 
directa, asociatiile de proprietari 
fiind beneficiarii programelor 
locale/nationale de crestere a 
performantei energetice a blocurilor 
de locuinte, respectiv autoritatile 
locale aplica masurile dispuse de 
OUG nr. 18/2009 an calitate de 
coordonatorii locali.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice 
locale, în situatia în care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, în conditiile Hotar     
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative

S-a tinut cont de prevederile art. 8 
din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
respectându-se si procedurile 
instituite de Hotarârea Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative.

4.Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor inter  nisteriale, 
în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezentul proiect de act normativ nu 
se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre:                                                      
   a) Consiliul Legislativ                                                                   
   b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii                                                    
   c) Consiliul Economic si Social                                                           
   d) Consiliul Concurentei                                                                   
   e) Curtea de Conturi          

Avizul Consiliului Legislativ

6.Alte informatii Nu au fost identificate.

1.Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ                                                              

Au fost întreprinse demersurile legale prevazute la ar . 7 din 
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, 
pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum si a altor documente, în vederea adoptarii/apro  rii, 
aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009.

2.Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum si 
efectele asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii biologice. 

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest subiect.

3.Alte informatii Nu au fost identificate.

7. Activitati de informare publica privind elaborarea 
si implementarea proiectului de act normativ



8. Masuri de implementare

„Ordonanta 
de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locu nte”

MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

Eduard HELLVIG

MINISTRUL ADMINISTRATIEI SI           MINISTRUL DELEGAT PENTRU
                   INTERNELOR                                              MINISTRATIE

                    Mircea DUSA                                                 Radu STROE

INSPECTORUL GENERAL AL 
INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCTII 

Petru COST

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

Florin GEORGESCU

MINISTRUL JUSTITIEI

     Mona Maria PIVNICERU 

1.Masurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de catre  autoritatile 
administratiei publice centrale si/sau locale -
înfiintarea unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente.                                              

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Alte informatii Nu au fost identificate.

Pentru considerentele de mai sus a fost elaborat prezentul proiect de 

care, în 
forma prezentata a fost avizat de ministerele interesate si de Consiliul Legislativ si pe 
care îl supunem spre adoptare.

AVIZAM FAVORABIL,

,



SECRETAR DE STAT                                                       SECRETAR DE STAT
   Iulian MATACHE                                                             Marcel Ioan BOLOS

SECRETAR GENERAL 
Demirel SPIRIDON

DIRECTIA GENERALA JURIDICA
DIRECTOR GENERAL
Mihai Sorin CALOTA

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
Gabriel FRIPTU

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI ADMINISTRATIV
DIRECTOR GENERAL

Alina DINCA

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE TERITORIALA
DIRECTOR GENERAL

Anca GINAVAR

DIRECTIA GENERALA                                                   DIRECTIA TEHNICA 
    LUCRARI PUBLICE                                                         ÎN CONSTRUCTII
DIRECTOR GENERAL                                                               DIRECTOR 

Marin Adranel COTESCU                                           Cristian Paul STAMATIADE
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