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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

1.Titlul proiectului de act normativ 
 

ORDONANłĂ DE URGENłĂ 
privind cre şterea performanŃei energetice a unor categorii de clădiri de interes  

şi utilitate public ă din domeniile învăŃământ şi sănătate publică 
 
 

2. Motivele emiterii actului normativ 
1.Descrierea  
situaŃiei actuale 

La nivel comunitar au intrat în vigoare noi acte normative, 
respectiv: 
� în domeniul creşterii performanŃei energetice a clădirilor:  

-  Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind performanŃa energetică a 
clădirilor, prin care a fost reformată Directiva 2002/91/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 
privind performanŃa energetică a clădirilor; 
-  Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 
ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind performanŃa 
energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic 
comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere 
al costurilor, ale cerinŃelor minime de performanŃă energetică a 
clădirilor şi a elementelor acestora; 
- Documentul Comisiei Europene 2012/C 115/01 “Orientări 
privind Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei 
din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind performanŃa 
energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic 
comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere 
al costurilor, ale cerinŃelor minime de performanŃă energetică a 
clădirilor şi a elementelor acestora. 
� în domeniul produselor pentru construcŃii : 

- a intrat parŃial în vigoare Regulamentul (UE) nr. 305/2011 a 
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de 
stabilire a unor condiŃii armonizate pentru comercializarea 
produselor pentru construcŃii şi de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului. 
 
În acest context, politica în domeniul energiei reprezintă o 
prioritate atât la nivel comunitar, cât şi la nivel naŃional, iar 
sectorul clădirilor este considerat unul din principalii consumatori 
de energie şi de emitere de gaze cu efect de seră şi CO2.  
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Stabilirea, până în anul 2020, a unor obiective ambiŃioase în ceea 
ce priveşte energia şi schimbările climatice, respectiv reducerea 
cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 20% a 
ponderii energiei din surse regenerabile şi creşterea cu 20% a 
eficienŃei energetice, a condus la intensificarea eforturilor de 
creştere a eficienŃei energetice, cu beneficii în ceea ce priveşte 
creşterea economică, securitatea energetică şi crearea de locuri de 
muncă. 
 
Având în vedere: 
� obligaŃia statelor membre de a elabora planuri naŃionale 

pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero şi de a informa Comisia 
Europeană cu privire la acestea, prin intermediul planurilor 
lor naŃionale,  

� luând în considerare necesitatea creşterii numărului de 
clădiri cu consum redus de energie, prin sprijinirea de 
către stat a autorităŃilor publice pentru ca, folosind forŃa 
exemplului, acestea să fie primele care adoptă măsuri de 
creştere a performanŃei energetice a clădirilor de interes şi 
utilitate publică;  

� considerând imperativă adoptarea în regim de urgenŃă a 
cadrului normativ necesar pentru accesarea şi utilizarea 
fondurilor comunitare structurale şi de coeziune pentru 
creşterea performanŃei energetice a clădirilor, în vederea 
respectării obligaŃiei care revine României în temeiul 
prevederilor art.9 şi art.28 din Directiva 2010/31/UE în 
legătură cu aplicarea, până cel mai târziu la data de 9 
ianuarie 2013, a planului naŃional pentru creşterea 
numărului de clădiri al căror consum de energie este 
aproape egal cu zero; 

� Ńinând cont că, în prezent, prin acte normative naŃionale, a 
fost reglementată creşterea performanŃei energetice a 
clădirilor cu destinaŃia de locuinŃă, fiind în derulare: 

- programe locale şi naŃionale, în temeiul OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
- programe de finanŃare a lucrărilor de intervenŃie prin credite 
bancare cu garanŃie guvernamentală şi dobândă subvenŃionată, în 
temeiul OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.69/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
a devenit imperios necesară elaborarea unui proiect de act 
normativ la nivel de ordonanŃă de urgenŃă, pentru reglementarea 
creşterii performanŃei energetice a unor categorii de clădiri de 
interes şi utilitate publică, şi, în primă etapă, a clădirilor din 
domeniile învăŃământ şi sănătate publică, domenii cu maxim 
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impact cultural şi social. 
În acest context, proiectul de act normativ are în vedere: 
1. CerinŃele impuse prin legislaŃia comunitară din domeniul 
performanŃei energetice a clădirilor  
Necesitatea creerii cadrului legal necesar pentru aplicarea cerinŃei 
Directivei 2010/31/UE în legătură cu obligaŃia statelor membre 
de a elabora planuri naŃionale pentru creşterea numărului de 
clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi de 
a informa Comisia Europeană cu privire la acestea, prin 
intermediul planurilor lor naŃionale (art.9 din Directivă). 
2. Necesitatea creşterii numărului de clădiri cu consum redus 
de energie prin extinderea aplicării m ăsurilor de creştere a 
performanŃei energetice la clădiri publice 
Prin utilizarea puterii exemplului, autorităŃile administraŃiei 
publice locale trebuie să demonstreze capacitatea de aplicare 
efectivă a măsurilor de creştere a performanŃei energetice la 
clădirile de interes şi utilitate publică, aparŃinând domeniului 
public şi aflate în proprietatea/ administrarea autorităŃilor locale.  
În scopul asigurării unei surse financiare suplimentare, a devenit 
necesară atragerea de fonduri comunitare, structurale şi de 
coeziune, pentru accelerarea măsurilor de creştere a performanŃei 
energetice a clădirilor. 
3. Respectarea caracterului arhitectural-ambiental al 
clădirilor publice în cadrul zonelor urbane 
S-a constatat că în unele situaŃii, caracterul arhitectural-ambiental 
al zonelor, respectiv al clădirilor amplasate în centrele istorice ale 
localităŃilor, în zonele de protecŃie a monumentelor istorice şi/sau 
în zonele construite protejate, a fost afectat de executarea 
lucrărilor de intervenŃie, existând pericolul uniformizării şi 
dispariŃiei identităŃii locale, element ce contribuie fundamental la 
competitivitatea localităŃilor.  
4. Respectarea cerinŃelor fundamentale aferente 
construcŃiilor, pentru asigurarea calităŃii acestora 
Pentru asigurarea calităŃii lucrărilor de intervenŃie executate se 
impune corelarea cu prevederile legislaŃiei naŃionale privind 
calitatea în construcŃii şi ale Regulamentului UE 305/2011 de 
stabilire a unor condiŃii armonizate pentru comercializarea 
produselor pentru construcŃii şi de abrogare a Directivei 
89/106/CEE. 

2.Schimbări 
preconizate 

Prin prezentul act normativ se propune creşterea numărului de 
clădiri la care se execută lucrări de intervenŃie pentru creşterea 
performanŃei energetice, precum şi creşterea gradului de 
eficientizare a măsurilor aplicate.    
Astfel, soluŃiile legislative propuse constau în principal în: 

1. extinderea aplicabilităŃii măsurilor de creştere a 
performanŃei energetice la unele categorii de clădiri publice 
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definite în proiectul de act normativ, în corelaŃie cu prevederile 
Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare, 
construite după proiecte elaborate înainte de 1990, precum şi 
definirea Ńintelor avute în vedere de creşterea performanŃei 
energetice a acestor categorii de clădiri, respectiv: 

- reducerea consumurilor energetice din surse 
convenŃionale, 

- diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi  
- introducerea, după caz, a unor surse alternative de 

producere a energiei. 
Categoriile de clădiri publice care fac obiectul proiectului de 

act normativ cuprind: 
I. clădiri de învăŃământ: 

- clădiri pentru educaŃie timpurie: creşe şi grădiniŃe;  
- clădiri pentru învăŃământ primar: şcoli primare; 
- clădfiri pentru învăŃământ secundar: gimnazii şi licee cu filiere 
teoretică, vocaŃională şi tehnologică;  

- clădiri pentru învăŃământ profesional: şcoli profesionale; 
- clădiri pentru învăŃământ terŃiar nonuniversitar/postliceal: şcoli 
postliceale; 

- clădiri pentru internate şcolare aferent unităŃilor de învăŃământ 
de stat preuniversitar; 

- clădiri pentru învăŃământ universitar de stat: facultăŃi şi 
universităŃi; 

- clădiri pentru cămine studenŃeşti aferente unităŃilor de 
învăŃământ universitar de stat.  

II. clădiri din domeniul sănătăŃii publice: 
- spitale clinice judeŃene;  
- spitale judeŃene organizate în municipiile reşedinŃe de judeŃ, cu 
unităŃi de primire urgenŃe; 

- spitale locale municipale şi orăşeneşti;  
- spitale de urgenŃă; 
- spitale generale organizate în municipii şi oraşe; 
- spitale de specialitate organizate în municipii şi oraşe; 
- spitale pentru bolnavi cu afecŃiuni cornice; 
- spitale clinice. 

 
2. exceptarea de la aplicarea prevederilor actului normativ a 

clădirilor: 
- clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice, precum şi 
cele cu valoare arhitecturală deosebită, stabilite prin 
documentaŃiile de urbanism legal aprobate; 
- amplasate în centrele istorice ale localităŃilor, în zonele de 
protecŃie a monumentelor istorice şi/sau în zonele construite 
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protejate legal aprobate; 
- reabilitate termic/ în curs de renovare majoră la data intrării în 
vigoare a actului normativ, precum şi cele incluse în programele/ 
programele-pilot de reabilitare termică cu finanŃare 
parŃială/integrală din fonduri publice, inclusiv fonduri externe 
nerambursabile; 
- expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, pentru 
care proprietarii/ administratorii sunt obligaŃi să acŃioneze 
pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenŃie privind 
reducerea riscului seismic la aceste clădiri. 
 

3. stabilirea categoriilor de lucrări de intervenŃie pentru 
creşterea eficienŃei măsurilor aplicate: 

A. Lucrări eligibile: 
- lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 
- lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire; 
- achiziŃia şi instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de 

producere a energiei din surse regenerabile – panouri solar 
termic, panouri solar electric, pompe de căldură şi/sau 
centrale termice pe biomasă –, în scopul reducerii 
consumurilor energetice din surse convenŃionale şi a emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi pentru care nu au fost depuse 
dosare de finanŃare prin “Programul privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire”, în temeiul prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- lucrări de reabilitare a instalaŃiei interioare de energie 
electrică în scopul creşterii eficienŃei sistemului; 

- lucrări de reabilitare a sistemelor de ventilare/climatizare în 
scopul asigurării calităŃii aerului interior şi a confortului 
termic. 
B.  lucrări conexe: 

- repararea elementelor de construcŃie care prezintă potenŃial 
pericol de desprindere şi/sau afectează funcŃionalitatea clădirii; 
- repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea 
sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice de la 
nivelul terasei/învelitoarei, precum şi repararea coşurilor de 
fum; 
- demontarea instalaŃiilor şi a echipamentelor montate aparent 
pe faŃadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după 
efectuarea lucrărilor de intervenŃie; 
- refacerea finisajelor exterioare/interioare în zonele de 
intervenŃie; 
- repararea trotuarelor de protecŃie, în scopul eliminării 
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infiltra Ńiilor la infrastructura clădirii. 
Totodată se instituie principiul conform căruia lucrările eligibile 
se fundamentează în raportul de audit energetic şi, după caz, în 
rapoartele de expertiză tehnică a structurii de rezistenŃă a 
clădirii şi a instalaŃiilor aferente, elaborate pentru fiecare 
clădire, se dezvoltă în documentaŃia tehnică pentru autorizare şi 
se detaliază în proiectul tehnic şi detaliile de execuŃie. 
 

4. realizarea lucrărilor de intervenŃie are ca scop creşterea 
performanŃei energetice a clădirii, astfel încât, în condiŃii de 
eficienŃă economică, consumul total anual specific de energie, 
calculat pentru clădirea reabilitată să corespundă încadrării 
acesteia în clasa energetică A din grila de clasificare energetică 
a clădirilor; 

 
5. stabilirea etapelor de implementare a programului  

-  identificarea şi inventarierea clădirilor publice; 
- prioritizarea clădirilor inventariate, în vederea includerii în 
program; 
- expertizarea tehnică şi auditarea energetică a clădirilor 
prioritizate, respectiv expertizarea tehnică a centralei termice şi 
a sistemului de încălzire, după caz; 
- elaborarea documentaŃiilor de avizare a lucrărilor de 
intervenŃie şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
clădirile eligibile; 
- aprobarea programului;  
- proiectarea lucrărilor de intervenŃie; 
- executarea lucrărilor de intervenŃie; 
- recepŃia la terminarea lucrărilor, precum şi elaborarea şi 
afişarea certificatului de performanŃă energetică a clădirii 
reabilitate; 
- recepŃia finală, după expirarea perioadei de garanŃie de bună 
execuŃie. 
 

6. stabilirea criteriilor tehnice de prioritizare a clădirilor 
publice pentru includere în program, respectiv: 

- suprafaŃa utilă totală corelată, după caz, cu cifra de şcolarizare 
a unităŃii de învăŃământ de stat, numărul de locuri de cazare în 
internate şcolare/cămine studenŃeşti, precum şi cu numărul de 
paturi şi existenŃa serviciilor de urgenŃă, în unităŃile spitaliceşti 
de stat, începând cu clădirile cu număr mare de cursanŃi, 
respectiv pacienŃi, pe unitatea de suprafaŃă utilă; 
- anul construirii, începând cu clădirile cu vechimea cea mai 
mare. 
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7. stabilirea obligaŃiilor  comisiilor tehnice de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism constituite la nivelul consiliilor 
judeŃene, şi/sau consiliilor locale ale municipiilor şi 
oraşelor, în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru: 

- avizarea listei obiectivelor de investiŃii prioritizate de primari,  
- avizarea soluŃiilor de intervenŃie din documentaŃiile tehnice 
aferente clădirilor incluse în program, 
- monitorizarea executării lucrărilor de intervenŃie, 
- participarea la recepŃia la terminarea lucrărilor. 

În exercitarea atribuŃiilor care le revin, comisiile tehnice de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism colaborează cu Ordinul 
ArhitecŃilor din România şi cu asociaŃiile profesionale ale 
auditorilor energetici pentru clădiri.  
Propunerile de reglementare asigură creşterea calităŃii şi eficienŃei 
măsurilor privind performanŃa energetică a clădirilor publice 
cuprinse în program şi răspunde necesităŃii de asigurare a 
coerenŃei arhitecturale şi estetice a zonelor urbane. 
 

8. Stabilirea modalităŃii de fundamentare a indicatorilor 
tehnico-economici din documentaŃia de avizare pentru 
executarea lucrărilor de intervenŃie, prin utilizarea 
standardelor de cost în construcŃii aplicabile, aprobate 
prin hotărâre a Guvernului. 
Indicatorii tehnico-economici din documentaŃia de avizare 
a lucrărilor de intervenŃie se aprobă de către consiliul 
local, condiŃionat de însuşirea acestora de către primar şi 
deŃinătorul clădirii, precum şi de obŃinerea avizului 
conform şi prealabil al Consiliului Tehnico-Economic al 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita 
fondurilor alocate anual cu această destinaŃie. 

Propunerile de reglementare asigură un grad sporit de 
eficientizare cu privire la: 
- utilizarea fondurilor publice pentru executarea lucrărilor de 
intervenŃie; 
- monitorizarea creşterii performanŃei energetice a clădirilor de 
către MDRT în calitate de autoritate naŃională competentă în 
domeniu. 
 

9. stabilirea modului de finanŃare a lucrărilor de intervenŃie: 
-  proiectarea se finanŃează de la bugetele locale,  
- executarea lucrărilor se asigură de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi din 
fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în 
condiŃiile legislaŃiei comunitare în domeniu şi de la bugetele 
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locale.  
Propunerea de reglementare stabileşte posibilitatea atragerii de 
fonduri comunitare în scopul asigurării unei surse financiare 
suplimentare pentru accelerarea măsurilor de creştere a 
performanŃei energetice a clădirilor publice. 
 

10. Stabilirea obligaŃiilor şi răspunderilor executanŃilor, 
consiliilor judeŃene, consiliilor locale, a deŃinătorilor 
clădirilor incluse în program şi a primarilor, precum şi 
stabilirea atribuŃiilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. 

 
11. Stabilirea faptelor care constituie contravenŃii, a 

sancŃiunilor şi cuantumurilor amenzilor contravenŃionale 
aferente, precum şi a entităŃilor care constată 
contravenŃiile şi aplică sancŃiunile.  

Propunerile de reglementare au devenit imperios necesare pentru 
creşterea gradului de responsabilizare a factorilor implicaŃi în 
derularea programului de creştere a performanŃei energetice a 
clădirilor publice, iar nivelurile amenzilor contravenŃionale 
prevăzute se corelează cu cele prevăzute de Legea nr. 372/2005 
privind performanŃa energetică a clădirilor, astfel cum a fost 
modificată şi completată pentru transpunerea prevederilor 
Directivei 2010/31/UE. 
 

12. Atribuirea competenŃei de control în domeniul creşterii 
performanŃei energetice a clădirilor publice 
Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii I.S.C. prin controale 
tematice şi controale prin sondaj, precum şi stabilirea 
etapelor şi acŃiunilor de control.  

Propunerea de reglementare se corelează cu prevederile Legii nr. 
372/2005 privind performanŃa energetică a clădirilor, astfel cum a 
fost modificată şi completată pentru transpunerea prevederilor 
Directivei 2010/31/UE. 
 

13. Stabilirea unor facilităŃi privind: 
- emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaŃiilor de 
construire în regim de urgenŃă şi cu scutire de taxe; 
- emiterea autorizaŃiilor de construire fărăprezentarea extraselor 
de carte funciară; 
- scutirea de plată a cotelor de 0,7% si 0,1% pentru Inspectoratul 
de Stat în ConstrucŃii I.S.C. şi respectiv de 0,5% pentru Casa 
Socială a Constructorului.   
 
În aplicarea prevederilor legislaŃiei naŃionale de transpunere a 
Directivei 2010/31/UE  cu privire la obligaŃia statelor membre de 
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a elabora planuri naŃionale pentru creşterea numărului de clădiri 
al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi de a 
informa Comisia Europeană cu privire la acestea, prin 
intermediul planurilor lor naŃionale, prezentul act normativ va 
determina creşterea numărului de clădiri aflate în administrarea/ 
proprietatea autorităŃilor administraŃiei publice locale, la care se 
aplică măsuri de creştere a performanŃei energetice, în condiŃii de 
eficienŃă economică şi cu realizarea condiŃiilor de climat termic 
interior cu consum redus de energie. 
 

 
 

3. Impactul socio-economic 
 

1.Impactul 
macroeconomic 

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

11. Impactul asupra 
mediului 
concurenŃial şi 
domeniului 
ajutoarelor de stat 

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

2.Impactul asupra 
mediului  
de afaceri 

Prezentul proiect de act normativ conduce la stoparea deteriorării 
pieŃei muncii, stimularea producŃiei, sprijinirea autorităŃilor locale 
care doresc realizarea lucrărilor de intervenŃie, precum şi 
reducerea costurilor de exploatare a clădirilor publice din 
domeniul învăŃământului şi sănătăŃii, datorită reducerii 
consumurilor totale anuale specifice de energie. 
 

3. Impactul social 
 

Prezentul proiect de act normativ urmăreşte reducerea în clădiri 
a consumurilor totale anuale specifice de energie, din surse 
convenŃionale, obŃinute prin arderea combustibililor fosili, 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenŃei 
energetice prin reducerea consumului de combustibil 
convenŃional utilizat la producerea energiei, precum şi creşterea 
utilizării surselor alternative de energie, precum energia solară, 
eoliană, energia geotermică, geotermală, etc. 
 

4.Impactul asupra 
mediului 
 

Nu au fost identificate. 

5.Alte informaŃii 
 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori 
Anul curent 

Următorii 4 ani 
Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări 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 asigurărilor 
sociale de stat 
    (i) contribuŃii de 
asigurări 

 

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
    (i) cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale 
    (i) cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii  
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
     (i) cheltuieli de personal 
     (ii) bunuri şi servicii 

 

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

b) bugete locale  
 

Nivelul de finanŃare a programului de creştere a 
performanŃei energetice a clădirilor publice în condiŃiile 
art.17, în limita fondurilor aprobate anual cu această 
destinaŃie, nu poate fi cuantificat  prin prezentul proiect de 
act normativ. 
Impactul financiar plus/minus se va preciza la 
promovarea actelor normative pentru aprobarea anuală a 
programului de creştere a performanŃei energetice a 
clădirilor publice. 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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cheltuielilor bugetare  
 
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

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

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare  
 

La promovarea actelor normative pentru aprobarea anuală 
a programului de creştere a performanŃei energetice a 
clădirilor publice se vor prezenta fişele financiare aferente 
obiectivelor de investiŃii cuprinse în program, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind 
finanŃele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii responsabilităŃii fiscal-bugetare nr. 
69/2010. 

7. Alte informaŃii   Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŃiei în vigoare 

 
1.Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de 
act normativ: 
a) acte normative în vigoare 
ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ, 
b)acte normative ce 
urmează a fi elaborate în 
vederea implementării 
noilor dispoziŃii. 

Se elaborează Norme metodologice de aplicare, aprobate 
prin hotărăre a Guvernului. 
 

2.Conformitatea proiectului 
de act normativ cu 
legislaŃia comunitară în 
cazul proiectelor ce 
transpun prevederi 
comunitare 

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

3.Măsuri normative 
necesare aplicării directe a 
actelor normative 
comunitare 

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

4.Hotărâri ale CurŃii de 
JustiŃie a Uniunii Europene 

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

5.Alte acte normative şi/sau 
documente internaŃionale 
din care decurg 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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angajamente 

6.Alte informaŃii Nu au fost identificate.  
 

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. InformaŃii privind 
procesul de consultare cu 
organizaŃii 
neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte 
organisme implicate 

În prezentul proiect de act normativ au fost incluse 
recomandări/opinii primite de la nivel parlamentar, 
precum şi de la Ordinul ArhitecŃilor din România Filiala 
Bucureşti, autorităŃi ale administraŃiei publice locale, cu 
privire la măsurile de creştere a performanŃei energetice a 
clădirilor. 
Totodată proiectul de act normativ a constituit subiect de 
consultare a partenerilor de dialog social. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaŃiilor consultate, 
precum şi a modului în care 
activitatea acestor 
organizaŃii este legată de 
obiectul proiectului de act 
normativ. 

Implicarea asociaŃiilor de profil şi a Ordinului ArhitecŃilor 
din România este justificată de impactul direct al 
măsurilor de creştere a performanŃei energetice a 
clădirilor asupra cadrului urban din punct de vedere 
urbanistic şi arhitectural-ambiental, iar implicarea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale este directă, 
acestea  fiind beneficiarii programului de creştere a 
performanŃei energetice a clădirilor de interes şi utilitate 
publică din domeniul învăŃământului şi sănătăŃii. 

3. Consultările organizate 
cu autorităŃile 
administraŃiei publice 
locale, în situaŃia în care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect activităŃi ale 
acestor autorităŃi, în 
condiŃiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autorităŃilor 
administraŃiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 

S-a Ńinut cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 
a administraŃiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectându-se şi 
procedurile instituite de Hotărârea Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităŃilor administraŃiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative. 

4.Consultările desfăşurate 
în cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 

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



13/15 

permanente, cu modificările 
şi completările ulterioare 
5. InformaŃii privind 
avizarea de către:                                                      
   a) Consiliul Legislativ                                                                   
   b) Consiliul Suprem de 
Apărare a łării                                                    
   c) Consiliul Economic şi 
Social                                                           
   d) Consiliul ConcurenŃei                                                                   
   e) Curtea de Conturi  

 
Avizul Consiliului Legislativ 
 

6.Alte informaŃii Nu au fost identificate. 
 

7. ActivităŃi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1.Informarea societăŃii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ                                                                            
 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute la art. 7 
din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor 
de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 561/2009. 

2.Informarea societăŃii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului în urma 
implementării proiectului 
de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăŃii şi 
securităŃii cetăŃenilor sau 
diversităŃii biologice.  

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

3.Alte informaŃii Nu au fost identificate. 
 

8. Măsuri de implementare 
 

1.Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către  
autorităŃile administraŃiei 
publice centrale şi/sau 
locale - înfiinŃarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenŃelor instituŃiilor 
existente. 

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

2. Alte informaŃii Nu au fost identificate. 
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Pentru considerentele de mai sus a fost elaborat prezentul proiect de „Ordonan Ńă de 
urgenŃă privind creşterea performanŃei energetice a unor categorii de clădiri de 
interes şi utilitate public ă din domeniile învăŃământ şi sănătate publică” , proiect 
care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul 
Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 
MINISTRUL DEZVOLT ĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI  

 
Eduard HELLVIG  

 
 

AVIZĂM FAVORABIL , 
MINISTRUL ADMINISTRA łIEI ŞI           MINISTRUL DELEGAT PENTRU 
                   INTERNELOR                                            ADMINISTRAłIE 

 

                    Mircea DUŞA                                                  Radu STROE 

 
INSPECTORUL GENERAL AL  

INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUC łII  
 

Petru COST 

 
MINISTRUL EDUCA łIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 

Ecaterina ANDRONESCU 

 
PRIM-MINISTRU, MINISTRUL INTERIMAR AL S ĂNĂTĂłII  

 

Victor-Viorel PONTA 

 
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINAN łELOR PUBLICE 

 

Florin GEORGESCU 

 
MINISTRUL JUSTI łIEI 

 

     Mona Maria PIVNICERU  
 
 

MINISTRUL AFACERILOR EUROPENE 
 

Leonard ORBAN



 

 


