
NOTA DE FUNDAMENTARE

1. Titlul proiectului de act normativ 

HOTARÂRE
pentru modificarea Anexei 2.4 la Hotarârea Guvernului nr. 363/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din 
fonduri publice

2. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situatiei 
actuale

Hotarârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru obiective de investitii fi  ntate din 
fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României 
Partea I nr.311 din 12.V.2010, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a aprobat standarde de cost pentru diferite obiective 
de investitii, elaborate sub coordonarea Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului.

Obiectivele de investit ii finantate din fonduri publice sunt 
realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, 
familiilor, grupurilor sau comunitatilor, în vederea cresterii 
calitatii vietii si promovarii coeziunii sociale.

Standardele de cost elaborate de  ministere si celelalte organe 
de specialitate ale administratiei publice centrale, sub
coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, 
constituie documente de referinta cu rol de ghidare în 
promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri 
publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de 
referinta prezentate în standardele respective.

Standardele de cost raspund unui minim necesar de finantare 
pentru a se evita atât subfinantarea, cât si suprafinantarea 
lucrarilor, datorate erorilor de fundamentare a costurilor 
lucrarilor de specifice de constructii a obiectivelor de invest itii si 
se adreseaza:
a) ordonatorilor de credite;
b) operatorilor economici.

Pentru reabilitarea termica a cladirilor este în vigoare 
standardul de cost „Reabilitare termica anvelopa bloc    
locuinte”, indicativ SCOST-04/MDRT, aprobat prin Hotarârea 
Guvernului nr. 363/2010, cu modificarile si completarile 
ulterioare.



Stabilirea, pâna în anul 2020, a unor obiective ambit i  se în 
ceea ce priveste energia si schimbarile climatice, res    iv 
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 intensificare  eforturilor 
de crestere a eficientei energet ice, cu beneficii în ceea ce 
priveste cresterea economica, securitatea energetica si crearea de 
locuri de munca. 

Pentru stabilirea unor actiuni mai concrete de reducer  a 
consumurilor energetice în cladiri, potential nevalori icat din 
acest sector, au fost elaborate programe locale pentru cresterea 
performantei energetice a cladirilor, având prioritate blocurile de 
locuinte construite dupa proiecte elaborate în perioada 1950-
1990, coordonate de catre autoritatile publice locale.

În functie de evolutia progresului tehnic, de evolutia 
preturilor resurselor specifice în domeniul constructiilor  i/sau 
pe baza solicitarilor fundamentate ale ministerelor si   celorlalte 
organe de specialitate ale administratiei publice centrale, 
standardele de cost se actualizeaza periodic sau ori de câte ori 
este necesar, prin hotarâre a Guvernului.

Schimbari 
preconizate

Având în vedere progresul tehnic, tehnologiile moderne de 
izolare termica a anvelopei blocurilor de locuinte, precum si 
necesitatea executarii altor lucrari de interventii la instalatiile de 
furnizare a agentilor termici în vederea cresterii efic     i 
energetice a ansamblului constructie-instalatii aferente, este 
necesara modificarea standardului de cost pentru reabilitarea 
termica prezentat în anexa 2.4 „Reabilitare termica anvelopa 
bloc de locuinte”, indicativ SCOST-04/MDRT la Hotarârea
Guvernului nr. 363/2010, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Prezentul proiectul de hotarâre a Guvernului reglementeaza 
aprobarea standardul de cost pentru cresterea performantei 
energetice a cladirilor – blocuri de locuinte.

Standardul de cost reprezinta versiunea actualizata si 
îmbunatatita a standardului de cost „Reabilitare termica 
anvelopa bloc de locuinte”, indicativ SCOST-04/MDRT, Anexa 
nr. 2.4 la Hotarârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru obiective de investitii fi  ntate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe 
care îl înlocuieste.

Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse 
conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, 
astfel încât consumul anual specific de energie calcul t pentru 



încalzire sa scada sub 100 kWh/m2 arie utila, în conditii de 
eficienta economica si în conditiile pastrarii valorii arhitecturale, 
ambientale si de integrare cromatica în mediul urban a anvelopei 
blocurilor de locuinte.

Standardul de cost ia în considerare:
aplicarea generalizata a unor sisteme de termo si hidroizolatii
pentru reabilitare termica, în conditiile respectarii normelor si 
reglementarilor tehnice în vigoare privind performantele 
minime acceptabile;
cresterea productivitatii muncii datorita progresului tehnic în 
constructii privind produse, procedee, echipamente si 
tehnologii în constructii.
Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol 

de ghidare în evaluarea costurilor lucrarilor de interventie pentru 
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, 
finantate din fonduri publice.

Standardul de cost prevede, în principal :
categoriile de lucrari de interventii eligibile:
a) lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
b) lucrari de reabilitare a sistemului centralizat de încalzire.
cerinte tehnice si clase /niveluri de performanta;
costuri unitare.

Costurile specifice unitare maximale urmeaza a fi utilizate 
pentru determinarea cheltuielilor estimative cuprinse în 
Capitolul 4 “Cheltuieli pentru investit ia de 
baza”din Metodologia privind elaborarea devizului general 
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobata 
prin Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si 
lucrari de interventii.

Alte informatii Nu este cazul

1. Impactul 
macro-
economic

Proiectul de act normativ nu are impact macro-economic

11. Impactul 
asupra mediului 
concurential si 
domeniului 

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la aces         .

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ



ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra 
mediului de 
afaceri

Proiectul de act normativ stimuleaza în mod indirect:
participarea agentilor economici la licitatiile organizate 
pentru atribuirea lucrarilor de constructii a obiectivelor de 
investitii;
utilizarea produselor pentru constructii în mod adecvat cu 
performantele lor determinate si declarate;
facilitarea contractarii transparente a lucrarilor de 
reabilitare termica la nivelul comunitatilor.

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ urmareste, în mod indirect :
controlul utilizarii eficiente a fondurilor alocate si    
aplicarii prevederilor contractuale pentru reabilitarea 
termica a blocurilor de locuinte.
Majorarea volumului de lucrari de constructii si, implicit
stoparea deteriorarii pietei muncii.

4. Impactul asupra
Mediului

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului 

5. Alte informatii Nu este cazul

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

Proiectul de act normativ nu aduce modificar i ale 
veniturilor bugetare.

Modificari ale 
cheltuielilor bugetare 
plus/minus, din care :
a) buget de stat, din 

Proiectul de act normativ nu aduce modificari ale 
cheltuielilor bugetare.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

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

2. 



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

. Impact financiar 
plus/minus, din   care :
a) buget de stat
b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu are impact financiar.

4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul.

5.   Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

Alte informatii Nu au fost identificate.

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.

Nu este cazul

3

7. 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare



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

Nu este cazul

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare.

Nu este cazul

4. Hotarâri ale Curtii de  Justitie 
a Uniunii Europene 

Nu este cazul

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

Nu au fost identificate.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

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

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în 
Constructii,Urbanism si Dezvoltare Teritoriala 
Durabila “URBAN-INCERC”;
Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC;
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
- IGSU;
Patronatul Societatilor din Constructii – PSC;
Asociatia Româna a antreprenorilor de 
Constructii – ARACO;
Asociatia Inginerilor de Instalatii din 

România–AIIR;
Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri 
din România – AAEC;
Asociatia Producatorilor de Materiale pentru 
Constructii din România – APMCR.

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

       Organizatiile cu care a avut loc consultarea au 
fost alese deoarece ele desfasoara activitati în 
sectorul constructiilor legate de: executie, 
proiectare,consultanta, productia si comercializarea 
de produse si utilaje de constructii, cercetare 
dezvoltare, controlul calitatii si securitate la 
incendiu în constructii.Aceste activitati sunt legate 
de domeniul obiectului proiectului de act 
normativ,deoarece anexa acestuia respectiv 

6. Consultari efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø



standardul de cost pentru cresterea performantei 
energetice a cladirilor – blocuri de locuinte, se 
refera la costurile lucrarilor de înterventie pentru 
reabilitarea termica a anvelopei si a sistemului 
centralizat de încalzire a blocului de locuinte în 
corelare cu datele tehnice ale acestora.

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 Hotarârii 
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 
interministeriale în conformitate 
cu prevederile Hotarârii 
Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanent

Nu este cazul.

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

S-a obtinut avizul Consiliului Legislativ si au fost 
operate corectiile necesare

6. Alte informatii Nu au fost identificate.



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

8. Masuri de implementare

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

Au fost întreprinse demersurile legale prevazute de 
art. 7 alin. (1) 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/aprobarii, aprobat prin Hotarârea 
Guvernului nr. 561/2009 

2. In formarea 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 diversitati 
biologice

Nu este cazul.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

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 
institutelor existente

Nu este cazul.

2.      Alte informatii Nu au fost identificate .



Având în vedere cele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de hotarâre a
Guvernului pentru modificarea Anexei 2.4 la Hotarârea Guvernului nr. 363/2010 
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din 
fonduri publice, care a fost avizat de catre ministerele interesate si de catre Consiliul 
Legislativ si pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

EDUARD  HELLVIG

Avizam favorabil:

VICEPRIM–MINISTRU, MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

FLORIN  GEORGESCU

MINISTRUL JUSTITIEI

MONA MARIA PIVNICERU
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