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    Având în vedere obliga ţia statelor membre de a elabora planuri 
naţionale pentru cre şterea num ărului de cl ădiri al c ăror consum de energie 
este aproape egal cu zero şi de a informa Comisia European ă cu privire la 
acestea, prin intermediul planurilor lor na ţionale,  
    luând în considerare necesitatea cre şterii num ărului de cl ădiri al 

căror consum de energie este aproape egal cu zero, at ât prin accelerarea 
măsurilor de cre ştere a performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, 
cât şi prin extinderea aplicabilit ăţii acestor m ăsuri la alte categorii de 
cl ădiri cu func ţiunea de locuin ţă,  
    ţinând cont de obligativitatea asigur ării unui nivel sporit de 

eficien ţă în utilizarea fondurilor publice, precum şi de instituire a 
cadrului legal de accesare şi utilizare a fondurilor comunitare 
structurale şi de coeziune în exerci ţiul financiar UE 2014-2020, în 
corelare cu obiectivele cuprinse în Programul de gu vernare 2012, privind 
stabilirea direc ţiilor prioritare de dezvoltare regional ă a României 
pentru perioada 2014-2020, prin introducerea unor d irec ţii prioritare noi, 
respectiv reabilitarea termic ă a locuin ţelor şi reabilitarea centrelor 
istorice,  
    întrucât s-a constatat c ă în unele unit ăţi administrativ-teritoriale 

caracterul arhitectural-ambiental al zonelor, respe ctiv al blocurilor 
amplasate în centrele istorice ale localit ăţilor, în zonele de protec ţie a 
monumentelor istorice şi/sau în zonele construite protejate a fost afectat  
de executarea în cadrul programelor locale/na ţionale a unor lucr ări de 
interven ţie pentru cre şterea performan ţei energetice, existând pericolul 
uniformiz ării şi dispari ţiei identit ăţii locale, element ce contribuie 
fundamental la competitivitatea localit ăţilor,  
    întrucât statele membre au avut obliga ţia de a adopta şi publica pân ă 

la data de 9 iulie 2012 actele cu putere de lege şi actele administrative 
subsecvente necesare pentru transpunerea Directivei 2010/31/UE  a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performan ţa energetic ă a cl ădirilor (reformare), iar Regulamentul (UE) nr. 
305/2011  al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de 
stabilire a unor condi ţii armonizate pentru comercializarea produselor 
pentru construc ţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE  a Consiliului a 
intrat par ţial în vigoare la data de 24 aprilie 2011 şi urmeaz ă s ă intre 
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integral în vigoare la data de 1 iulie 2013,  
    considerând imperativ ă adoptarea în regim de urgen ţă a modific ărilor 

cadrului normativ privind cre şterea performan ţei energetice a blocurilor 
de locuin ţe, în vederea respect ării obliga ţiei care revine României în 
temeiul prevederilor art. 28 din Directiva 2010/31/UE  în leg ătur ă cu 
aplicarea, pân ă cel mai târziu la data de 9 ianuarie 2013, a planu lui 
naţional pentru cre şterea num ărului de cl ădiri al c ăror consum de energie 
este aproape egal cu zero, prev ăzut la art. 9 din directiv ă, obliga ţie 
care nu ar putea fi respectat ă în termenul men ţionat, dac ă modific ările 
propuse nu vor fi adoptate şi nu vor intra în vigoare în cel mai scurt 
termen,  
    întrucât Reprezentan ţa Permanent ă a României pe lâng ă UE - Bruxelles, 

prin Infograma nr. 7.848/24.09.2012 a comunicat not ificarea Comisiei 
Europene (COM) privind declan şarea ac ţiunii în constatarea neîndeplinirii 
obliga ţiilor (infringement), prin punerea în întârziere, î n conformitate 
cu prevederile art. 258 TFUE, pentru necomunicarea măsurilor na ţionale de 
transpunere a Directivei 2010/31/UE  privind performan ţa energetic ă a 
cl ădirilor (Cauza 2012/0398),  
    având în vedere c ă acestea reprezint ă elemente ce vizeaz ă interesul 

public şi constituie situa ţii de urgen ţă şi extraordinare,  
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ţia României, republicat ă,  

 
    Guvernul României adopt ă prezenta ordonan ţă de urgen ţă.  

 
    ART. I   
    Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 18/2009  privind cre şterea 

performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 marti e 2009, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 158/2011 , cu modific ările 
ulterioare, se modific ă şi se completeaz ă dup ă cum urmeaz ă:  

 
    1. Articolul 1 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 1. - (1) Prezenta ordonan ţă de urgen ţă stabile şte lucr ările de 

interven ţie pentru cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de 
locuin ţe, construite dup ă proiecte elaborate în perioada 1950-1990, precum 
şi etapele necesare realiz ării lucr ărilor, modul de finan ţare a acestora 
şi obliga ţiile şi r ăspunderile autorit ăţilor administra ţiei publice şi 
asocia ţiilor de proprietari.  
    (2) Se excepteaz ă de la prevederile prezentei ordonan ţe de urgen ţă:  
    a) blocurile de locuin ţe clasate/în curs de clasare ca monumente 

istorice;  
    b) blocurile de locuin ţe amplasate în centrele istorice ale 

localit ăţilor, în zonele de protec ţie a monumentelor istorice şi/sau în 
zonele construite protejate aprobate potrivit legii .  
    (3) Autorit ăţile administra ţiei publice locale au obliga ţia 

asigur ării condi ţiilor necesare pentru p ăstrarea valorii arhitecturale, 
ambientale şi de integrare cromatic ă în mediul urban a anvelopei 
blocurilor de locuin ţe la care se execut ă lucr ări de interven ţie pentru 
cre şterea performan ţei energetice.  
    (4) Realizarea lucr ărilor de interven ţie stabilite prin prezenta 

ordonan ţă de urgen ţă are drept scop cre şterea performan ţei energetice a 
blocurilor de locuin ţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pent ru 
înc ălzirea apartamentelor, în condi ţiile asigur ării şi men ţinerii 
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climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al 
localit ăţilor. Cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe 
are drept scop reducerea consumurilor energetice di n surse conven ţionale, 
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser ă şi introducerea, dup ă caz, a 
unor surse alternative de producere a energiei.  
    (5) Lucr ările de interven ţie prev ăzute la alin. (1) sunt investi ţii 

de interes public local.  
    (6) Datele tehnice referitoare la blocurile de locuin ţe cuprinse în 

programele locale se stabilesc prin normele de apli care a prezentei 
ordonan ţe de urgen ţă, constituie informa ţii de interes public în temeiul 
Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informa ţiile de interes 

public, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi se public ă pe 
pagina de internet a autorit ăţilor administra ţiei publice locale, prin 
grija coordonatorilor locali.  
    (7) Blocurile de locuin ţe amplasate în municipiile re şedin ţă de 

jude ţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucure şti, pentru care au fost 
aprobate dosarele de finan ţare prin Programul opera ţional regional 2007-
2013, axa prioritar ă 1 «Sprijinirea dezvolt ării durabile a ora şelor - poli 
urbani de cre ştere», domeniul de interven ţie 1.2 «Sprijinirea 
investi ţiilor în eficien ţa energetic ă a blocurilor de locuin ţe», nu pot fi 
incluse în programul na ţional multianual privind cre şterea performan ţei 
energetice la blocurile de locuin ţe."  

 
    2. Dup ă articolul 1 se introduc dou ă noi articole, articolele 1^1 şi 

1^2, cu urm ătorul cuprins:  
    "Art. 1^1. - (1) Prevederile prezentei ordonan ţe de urgen ţă se aplic ă 

în mod corespunz ător şi locuin ţelor realizate dup ă proiecte elaborate în 
perioada 1950-1990, cu destina ţia de:  
    a) locuin ţe sociale şi celelalte unit ăţi locative, aflate în 

proprietatea/administrarea consiliului local, indif erent dac ă sunt 
amplasate în blocuri de locuin ţe sau sunt locuin ţe unifamiliale;  
    b) locuin ţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor f izice, 

cu adaptarea solu ţiilor în func ţie de caracteristicile, particularit ăţile 
şi valoarea arhitectural ă a locuin ţelor.  
    (2) Se excepteaz ă de la prevederile alin. (1) locuin ţele clasate/în 

curs de clasare ca monumente istorice, precum şi locuin ţele amplasate în 
centrele istorice ale localit ăţilor, în zonele de protec ţie a monumentelor 
şi/sau în zonele construite protejate aprobate potri vit legii.  
    (3) La fundamentarea programelor locale se incl ud cu prioritate 

blocurile de locuin ţe, precum şi locuin ţele sociale prev ăzute la alin. (1) 
lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu acea st ă destina ţie în 
bugetele locale.  
    (4) În situa ţia proprietarilor locuin ţelor unifamiliale prev ăzute la 

alin. (1) lit. b), solicitarea prev ăzut ă la art. 10 alin. (1) este 
înso ţit ă de contractul de mandat semnat de c ătre ace ştia.  
    (5) Prin exceptare de la prevederile art. 10, l ocuin ţele sociale şi 

celelalte unit ăţi locative prev ăzute la alin. (1) lit. a) se includ în 
programele locale de c ătre coordonatorii locali, în limita fondurilor 
alocate anual cu aceast ă destina ţie în bugetele locale.  
    (6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 li t. c), finan ţarea 

execut ării lucr ărilor de interven ţii la locuin ţele sociale şi celelalte 
unit ăţi locative prev ăzute la alin. (1) lit. a) se asigur ă din fonduri 
aprobate anual cu aceast ă destina ţie în bugetele locale şi/sau din alte 
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surse legal constituite.  
    (7) Sumele prev ăzute la alin. (6) majoreaz ă cota de contribu ţie a 

autorit ăţii administra ţiei publice locale prev ăzut ă la art. 13 lit. b).  
    Art. 1^2. - Prevederilor prezentei ordonan ţe de urgen ţă li se aplic ă 

în completare prevederile Legii nr. 50/1991  privind autorizarea 
execut ării lucr ărilor de construc ţii, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 422/2001  privind 
protejarea monumentelor istorice, republicat ă, cu modific ările 
ulterioare."  

 
    3. La articolul 2, dup ă litera a) se introduc patru noi litere, 

literele a^1) - a^4), cu urm ătorul cuprins:  
    "a^1) anvelop ă - sistem constructiv de închidere perimetral ă a unei 

cl ădiri, compus din fa ţadă - parte vitrat ă şi parte opac ă, inclusiv 
balcoane, logii şi altele asemenea -, precum şi sistemul de acoperire tip 
teras ă sau învelitoare;  
    a^2) finisajele anvelopei - straturile vizibile  de finisare aplicate 

pe elementele componente ale anvelopei şi asupra c ărora se aplic ă 
condi ţionalit ăţile privind redarea/conservarea aspectului arhitect ural al 
anvelopei, cu respectarea prevederilor regulamentel or de interven ţie 
aferente zonelor de ac ţiune prioritar ă stabilite în temeiul prevederilor 
legisla ţiei privind m ăsuri de cre ştere a calit ăţii arhitectural-ambientale 
a cl ădirilor;  
    a^3) asocia ţie de proprietari - persoan ă juridic ă f ăr ă scop lucrativ, 

constituit ă în condi ţiile Legii nr. 230/2007  privind înfiin ţarea, 
organizarea şi func ţionarea asocia ţiilor de proprietari, cu modific ările 
ulterioare, şi ale Legii nr. 287/2009  privind Codul civil, republicat ă, 
cu modific ările ulterioare, de c ătre proprietarii din cl ădirile cu 
destina ţia de locuin ţă, cu mai multe etaje ori apartamente, sau din 
ansamblurile reziden ţiale formate din locuin ţe individuale, amplasate 
izolat, în şiruit sau cuplat, în care exist ă propriet ăţi comune şi 
propriet ăţi individuale;  
    a^4) locuin ţă unifamilial ă - cl ădire cu destina ţia de locuin ţă care 

satisface cerin ţele de locuit ale unei persoane sau familii;".  

 
    4. La articolul 2, literele b) şi c) se modific ă şi vor avea 

următorul cuprins:  
    "b) program local privind cre şterea performan ţei energetice a 

blocurilor de locuin ţe - documentul fundamentat şi elaborat de 
autorit ăţile administra ţiei publice locale ale municipiilor, ora şelor, 
comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului B ucure şti, pe baza 
contractelor de mandat încheiate cu asocia ţiile de proprietari, aprobat 
prin hot ărâre a consiliului local, precum şi, dup ă caz, cu avizele 
conforme şi prealabile ale Consiliului Tehnico-Economic al Mi nisterului 
Dezvolt ării Regionale şi Turismului prev ăzute la art. 11 alin. (2^2) lit. 
c), întocmit în vederea fundament ării aloca ţiilor de la bugetul local şi 
de la bugetul de stat, denumit în continuare progra m local;  
    c) program na ţional privind cre şterea performan ţei energetice a 

blocurilor de locuin ţe - documentul elaborat de Ministerul Dezvolt ării 
Regionale şi Turismului şi aprobat prin ordin al ministrului, în baza 
programelor locale transmise de coordonatorii local i şi în limita 
fondurilor alocate anual cu aceast ă destina ţie de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Turismului, denumit în 
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continuare program na ţional;".  

 
    5. La articolul 3 se introduc şapte noi alineate, alineatele (2)-(8), 

cu urm ătorul cuprins:  
    "(2) Blocurile de locuin ţe identificate şi inventariate potrivit 

alin. (1) se grupeaz ă, de regul ă, pe regimuri de în ăl ţime - pân ă la P+4 
etaje şi peste P+4 etaje. În cadrul acestei grup ări, inventarierea se 
realizeaz ă în func ţie de perioadele de proiectare, pe tipuri de blocur i cu 
solu ţii constructive similare ale anvelopei.  
    (3) Pentru adoptarea unor solu ţii tehnice unitare şi scurtarea 

perioadelor de proiectare a lucr ărilor de interven ţie, contractarea anual ă 
a proiect ării se organizeaz ă şi se realizeaz ă pe grup ări de blocuri de 
locuin ţe, cu respectarea criteriilor prev ăzute la alin. (2). 
Documenta ţiile tehnico-economice se elaboreaz ă pentru fiecare bloc de 
locuin ţe, cu asigurarea condi ţiilor necesare red ării aspectului 
arhitectural al anvelopei, f ăr ă alterarea elementelor decorative, a 
caracteristicilor stilistice şi a cromaticii.  
    (4) În cazul blocurilor de locuin ţe formate din mai multe sc ări, 

separate sau nu prin rosturi, solu ţia tehnic ă adoptat ă trebuie s ă fie 
unitar ă pe întreaga construc ţie, din punctul de vedere al aspectului şi 
cromaticii anvelopei blocului, indiferent de num ărul asocia ţiilor de 
proprietari. În acest scop documenta ţiile tehnico-economice elaborate se 
semnează, în condi ţiile legii, de c ătrearhitec ţi cu drept de semn ătur ă, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 , republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, al legisla ţiei în vigoare privind regimul 
monumentelor istorice şi al zonelor protejate, precum şi cre şterea 
calit ăţii arhitectural-ambientale a cl ădirilor.  
    (5) Programele locale se avizeaz ă, din punct de vedere urbanistic, de 

către comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 
constituite în temeiul Legii nr. 350/2001  privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modific ările şi complet ările ulterioare, în 
vederea corel ării cu prevederile regulamentelor de interven ţie aferente 
zonelor de ac ţiune prioritar ă. Avizarea are rolul de a asigura identitatea 
şi coeren ţa zonelor şi integrarea armonioas ă în ansamblul localit ăţii.  
    (6) Comisiile prev ăzute la alin. (5) avizeaz ă, din punct de vedere 

estetic şi arhitectural, solu ţiile de interven ţie stabilite prin 
documenta ţiile tehnice, monitorizeaz ă executarea lucr ărilor şi particip ă 
la recep ţia la terminarea lucr ărilor.  
    (7) La nivelul comunelor care nu au constituite  comisii tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism, atribu ţiile prev ăzute la alin. (5) 
şi (6) se exercit ă de c ătre comisia tehnic ă de amenajare a teritoriului şi 
urbanism a consiliului jude ţean competent.  
    (8) În exercitarea atribu ţiilor, comisiile tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism colaboreaz ă, în condi ţiile legii, cu filialele 
teritoriale ale Ordinului Arhitec ţilor din România şi cu asocia ţiile 
profesionale ale auditorilor energetici pentru cl ădiri."  

 
    6. Articolul 4 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 4. - (1) Lucr ările de interven ţie/Activit ăţile pentru cre şterea 

performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, eligibile în sensul 
prezentei ordonan ţe de urgen ţă, sunt:  
    a) lucr ări de reabilitare termic ă a anvelopei;  
    b) lucr ări de reabilitare termic ă a sistemului de înc ălzire;  
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    c) instalarea, dup ă caz, a unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile - panouri solare te rmice, panouri solare 
electrice, pompe de c ăldur ă şi/sau centrale termice pe biomas ă, inclusiv 
achizi ţionarea acestora -, în scopul reducerii consumurilo r energetice din 
surse conven ţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de ser ă şi pentru care 
nu au fost aprobate dosarele de finan ţare prin «Programul privind 
instalarea sistemelor de înc ălzire care utilizeaz ă energie regenerabil ă, 
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clas ice de înc ălzire», în 
temeiul prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 196/2005  
privind Fondul pentru mediu, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin 
Legea nr. 105/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare.  
    (2) Lucr ările de reabilitare termic ă a anvelopei prev ăzute la alin. 

(1) lit. a) cuprind:  
    a) izolarea termic ă a fa ţadei - parte vitrat ă, prin înlocuirea 

tâmpl ăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferent e accesului în 
blocul de locuin ţe, cu tâmpl ărie termoizolant ă pentru îmbun ăt ăţirea 
performan ţei energetice a p ăr ţii vitrate, tâmpl ărie dotat ă cu 
dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlat ă a spa ţiilor ocupate şi 
evitarea apari ţiei condensului pe elementele de anvelop ă;  
    b) izolarea termic ă a fa ţadei - parte opac ă, inclusiv termo-

hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea plan şeului peste ultimul 
nivel în cazul existen ţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;  
    c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmpl ărie 

termoizolant ă, inclusiv izolarea termic ă a parape ţilor, cu respectarea 
prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) teza a doua;  
    d) izolarea termic ă a plan şeului peste subsol, în cazul în care prin 

proiectarea blocului sunt prev ăzute apartamente la parter.  
    (3) Lucr ările de reabilitare termic ă a sistemului de înc ălzire 

prev ăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:  
    a) repararea/refacerea instala ţiei de distribu ţie între punctul de 

racord şi plan şeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea te rmic ă a 
acesteia, în scopul reducerii pierderilor de c ăldur ă şi mas ă, precum şi 
montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoa re şi a robinetelor de 
presiune diferen ţial ă la baza coloanelor de înc ălzire în scopul cre şterii 
eficien ţei sistemului de înc ălzire prin autoreglarea termohidraulic ă a 
re ţelei;  
    b) repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arz ătorului din centrala 

termic ă de bloc/scar ă, în scopul cre şterii randamentului şi al reducerii 
emisiilor de CO(2).  
    (4) Odat ă cu executarea lucr ărilor de interven ţie prev ăzute la alin. 

(1) pot fi eligibile în sensul prezentei ordonan ţe de urgen ţă şi 
următoarele lucr ări conexe, în condi ţiile în care acestea se justific ă din 
punct de vedere tehnic în expertiza tehnic ă şi, dup ă caz, în auditul 
energetic:  
    a) repararea elementelor de construc ţie ale fa ţadei care prezint ă 

poten ţial pericol de desprindere şi/sau afecteaz ă func ţionalitatea 
blocului de locuin ţe;  
    b) repararea acoperi şului tip teras ă/ şarpant ă, inclusiv repararea 

sistemului de colectare a apelor meteorice de la ni velul terasei, 
respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la 
nivelul învelitoarei tip şarpant ă;  
    c) demontarea instala ţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe 

fa ţadele/terasa blocului de locuin ţe, precum şi remontarea acestora dup ă 
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efectuarea lucr ărilor de interven ţie;  
    d) refacerea finisajelor interioare în zonele d e interven ţie;  
    e) repararea/refacerea canalelor de ventila ţie din apartamente în 

scopul men ţinerii/realiz ării ventil ării naturale a spa ţiilor ocupate;  
    f) realizarea lucr ărilor de rebran şare a blocului de locuin ţe la 

sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;  
    g) montarea echipamentelor de m ăsurare individual ă a consumurilor de 

energie;  
    h) repararea trotuarelor de protec ţie, în scopul elimin ării 

infiltra ţiilor la infrastructura blocului de locuin ţe.  
    (5) Lucr ările prev ăzute la alin. (4) lit. d)-g) se realizeaz ă numai 

cu acceptul proprietarilor."  

 
    7. Dup ă articolul 4 se introduce un nou articol, articolul  4^1, cu 

următorul cuprins:  
    "Art. 4^1. - Lucr ările prev ăzute la art. 4 se fundamenteaz ă în 

raportul de audit energetic şi, dup ă caz, în raportul de expertiz ă tehnic ă 
şi se detaliaz ă în proiectul tehnic şi detaliile de execu ţie."  

 
    8. Articolul 5 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 5. - Realizarea lucr ărilor de interven ţie are ca scop cre şterea 

performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, astfel încât consumul 
anual specific de energie calculat pentru înc ălzire s ă scad ă sub 100 
kWh/mý arie util ă, în condi ţii de eficien ţă economic ă."  

 
    9. Articolul 6 se abrog ă.  

 
    10. La articolul 11, dup ă alineatul (2) se introduc cinci noi 

alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu urm ătorul cuprins:  
    "(2^1) Indicatorii tehnico-economici din docume nta ţia de avizare 

pentru executarea lucr ărilor de interven ţie la blocurile de locuin ţe se 
fundamenteaz ă cu încadrarea în standardele de cost în construc ţii care se 
aprob ă, conform legii, prin hot ărâre a Guvernului.  
    (2^2) Indicatorii tehnico-economici din documen ta ţia de avizare 

întocmit ă pentru fiecare bloc de locuin ţe se aprob ă dec ătre consiliul 
local, condi ţiona ţi de îndeplinirea cumulativ ă a urm ătoarelor:  
    a) însu şirea acestora de c ătre coordonatorul local;  
    b) luarea la cuno ştin ţă de c ătre asocia ţia de proprietari despre 

con ţinutul acestora şi transmiterea acordului scris cu privire la nivelu l 
maximal al cheltuielilor corespunz ătoare cotei de finan ţare ce revine 
asocia ţiei;  
    c) ob ţinerea avizului conform şi prealabil al Consiliului tehnico-

economic al Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Turismului pentru 
blocurile de locuin ţe cuprinse în programul na ţional, în limita fondurilor 
alocate anual cu aceast ă destina ţie.  
    (2^3) Proiectul tehnic şi detaliile de execu ţie privind lucr ările de 

interven ţie se elaboreaz ă cu respectarea cerin ţelor fundamentale şi a 
reglement ărilor tehnice în vigoare la data elabor ării documenta ţiei 
tehnice. Prin proiectul tehnic se prev ăd şi m ăsuri specifice pentru 
recuperarea şi valorificarea, în condi ţiile legii, a de şeurilor din 
lucr ările de interven ţie.  
    (2^4) Solu ţia tehnic ă dezvoltat ă în documenta ţia tehnic ă pentru 

autorizarea execut ării lucr ărilor de interven ţie, în proiectul tehnic şi 
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în detaliile de execu ţie se însu şeşte, în mod obligatoriu, prin semnare şi 
parafare de c ătre auditorul energetic pentru cl ădiri elaborator al 
auditului energetic, din punctul de vedere al respe ct ării solu ţiilor 
stabilite prin raportul de audit energetic.  
    (2^5) Documenta ţia tehnic ă pentru autorizarea execut ării lucr ărilor 

de interven ţie, proiectul tehnic şi detaliile de execu ţie se verific ă, în 
condi ţiile legii, de c ătre verificatori de proiecte atesta ţi, pentru 
cerin ţa fundamental ă «securitate la incendiu», precum şi, dup ă caz, la 
alte cerin ţe fundamentale, în func ţie de complexitatea solu ţiilor tehnice 
dezvoltate."  

 
    11. Dup ă articolul 11 se introduce un nou articol, articolu l 11^1, cu 

următorul cuprins:  
    "Art. 11^1. - (1) Executan ţii lucr ărilor de interven ţie au obliga ţia 

de a respecta prevederile autoriza ţiei de construire, proiectul tehnic şi 
detaliile de execu ţie, precum şi de a asigura nivelurile de performan ţă 
prev ăzute de legisla ţia privind calitatea în construc ţii, precum şi 
calitatea estetic ă, arhitectural ă şi ambiental ă a cl ădirilor, în scopul 
protej ării securit ăţii şi s ănăt ăţii persoanelor, siguran ţei utiliz ării 
spa ţiului public şi calit ăţii mediului natural şi construit.  
    (2) Lucr ările de interven ţie se realizeaz ă cu produse pentru 

construc ţii puse pe pia ţă conform prevederilor legale în vigoare şi ale 
căror performan ţe declarate de c ătre fabricant în documentele înso ţitoare 
sunt conforme cu performan ţele prev ăzute în documenta ţiile tehnico-
economice.  
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de c ătre executan ţii 

lucr ărilor de interven ţie atrage r ăspunderea juridic ă a acestora, în 
condi ţiile legii."  

 
    12. Articolul 12 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 12. - Finan ţarea realiz ării auditului energetic, expertizei 

tehnice şi proiect ării lucr ărilor de interven ţie, precum şi a verific ării 
documenta ţiilor tehnice pentru autorizare, proiectelor tehnic e şi 
detaliilor de execu ţie de c ătre verificatori de proiecte atesta ţi, 
prev ăzute la art. 4-11, se asigur ă din bugetele locale ale unit ăţilor 
administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelo r municipiului 
Bucure şti, în condi ţiile legii."  

 
    13. Dup ă articolul 13 se introduce un nou articol, articolu l 13^1, cu 

următorul cuprins:  
    "Art. 13^1. - (1) Prin excep ţie de la prevederile art. 12 şi 13, 

finan ţarea unor activit ăţi/lucr ări de interven ţie pentru cre şterea 
performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe se poate asigura din 
fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate  
cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în 
condi ţiile stabilite prin documentele procedurale specifi ce implement ării 
programelor opera ţionale prin care se asigur ă finan ţarea unor astfel de 
interven ţii, dup ă cum urmeaz ă:  
    a) 60% din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene 

şi din aloca ţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor apro bate anual 
cu aceast ă destina ţie în bugetul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi 
Turismului;  
    b) 40% din fonduri aprobate anual cu aceast ă destina ţie în bugetele 
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locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de 
repara ţii al asocia ţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal 
constituite.  
    (2) Cota de contribu ţie proprie a autorit ăţilor administra ţiei 

publice locale se stabile şte pe baza unor criterii socio-economice, în 
limita unei cote de maximum 30% din valoarea activi t ăţilor/lucr ărilor 
prev ăzute la alin. (1), şi se aprob ă prin hot ărâre a consiliilor 
locale/Consiliului General al Municipiului Bucure şti şi, în completare, 
din fondul de repara ţii al asocia ţiei de proprietari constituit în acest 
sens.  
    (3) Autoritatea public ă local ă aduce la cuno ştin ţa asocia ţiei de 

proprietari posibilitatea finan ţării activit ăţilor/lucr ărilor în 
condi ţiile prev ăzute la alin. (1) şi (2), criteriile de acces la acest 
program de finan ţare, precum şi cota de contribu ţie din fondul de 
repara ţii ce revine asocia ţiei de proprietari, ce nu poate fi mai mic ă de 
10% din valoarea activit ăţilor/lucr ărilor.  
    (4) Pentru a putea accede la acest program de f inan ţare, hot ărârile 

asocia ţiei de proprietari de a mandata autoritatea public ă local ă în 
vederea realiz ării activit ăţilor/lucr ărilor de interven ţie prev ăzute la 
alin. (1), precum şi cu privire la cota contribu ţiei fiec ărui proprietar 
la fondul de repara ţii trebuie luate cu votul tuturor membrilor asocia ţiei 
de proprietari."  

 
    14. Articolele 14-18 se modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 14. - (1) Prin excep ţie de la prevederile art. 13 lit. b), 

autorit ăţile administra ţiei publice locale pot asigura, la cererea de 
finan ţare depus ă de c ătre asocia ţiile de proprietari, în baza hot ărârii 
consiliului local şi în limita fondurilor aprobate anual cu aceast ă 
destina ţie, finan ţarea cheltuielilor aferente execut ării lucr ărilor de 
interven ţie corespunz ătoare cotei de contribu ţie ce revine 
proprietarilor/asocia ţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor în 
condi ţiile alin. (3) şi (5)-(9).  
    (2) Prin excep ţie de la prevederile art. 13^1 alin. (2), autorit ăţile 

administra ţiei publice locale pot asigura, la cererea de finan ţare depus ă 
de c ătre asocia ţiile de proprietari, în baza hot ărârii consiliului local 
şi în limita fondurilor aprobate anual cu aceast ă destina ţie, finan ţarea 
cheltuielilor aferente cotei de contribu ţie ce revine 
proprietarilor/asocia ţiei de proprietari, conform art. 13^1 alin. (3), 
pentru activit ăţile/lucr ările prev ăzute la art. 13^1 alin. (1), cu 
recuperarea sumelor în condi ţiile alin. (4)-(7).  
    (3) Sumele avansate de c ătre autorit ăţile administra ţiei publice 

locale pentru asigurarea cotei de contribu ţie proprie a 
proprietarilor/asocia ţiilor de proprietari, men ţionat ă la alin. (1), se 
recupereaz ă din fondul de repara ţii constituit în acest sens. În cazul în 
care aceste sume nu se reg ăsesc în totalitate în fondul de repara ţii, 
recuperarea se realizeaz ă prin taxa de reabilitare termic ă, stabilit ă prin 
hot ărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General  al Municipiului 
Bucure şti.  
    (4) Sumele avansate de c ătre autorit ăţile administra ţiei publice 

locale pentru asigurarea cotei de contribu ţie proprie a 
proprietarilor/asocia ţiilor de proprietari, men ţionat ă la alin. (2), se 
recupereaz ă prin taxa de reabilitare termic ă, stabilit ă prin hot ărâre a 
consiliilor locale sau a Consiliului General al Mun icipiului Bucure şti.  
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    (5) Taxa de reabilitare termic ă, prev ăzut ă la alin. (3) şi (4), se 
fundamenteaz ă în func ţie de sumele avansate de c ătre autorit ăţile locale 
pentru asigurarea cotei de contribu ţie aferente proprietarilor, în raport 
cu cotele-p ăr ţi indivize din proprietatea comun ă aferent ă fiec ărei 
propriet ăţi individuale.  
    (6) Durata în care pot fi recuperate, prin inte rmediul taxei, sumele 

avansate conform alin. (1) şi (2) se stabile şte prin hot ărâre a 
consiliilor locale sau a Consiliului General al Mun icipiului Bucure şti şi 
nu poate dep ăşi 10 ani.  
    (7) Taxa pentru reabilitare termic ă se urm ăre şte şi se execut ă în 

condi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă 
fiscal ă, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare.  
    (8) Prin excep ţie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de 

autorit ăţile administra ţiei publice locale pentru asigurarea cotei de 
contribu ţie proprie a asocia ţiilor de proprietari, prev ăzute la art. 13 
lit. c), sunt considerate cheltuieli de natur ă social ă şi nu se 
recupereaz ă de la urm ătoarele categorii de proprietari, persoane fizice:  
    a) persoane cu handicap sau familii cu persoane  cu handicap aflate în 

între ţinere;  
    b) persoane singure/familii care, în ultimele 3  luni anterioare 

efectu ării anchetei sociale de c ătre autoritatea administra ţiei publice 
locale, au realizat venituri medii nete lunare pe p ersoan ă singur ă/membru 
de familie sub câ ştigul salarial mediu net pe economie;  
    c) veterani de r ăzboi şi so ţi/so ţii supravie ţuitori/supravie ţuitoare 

ai/ale acestora;  
    d) pensionari, indiferent de statutul acestora,  ale c ăror venituri 

medii nete lunare pe persoan ă singur ă/membru de familie sunt sub câ ştigul 
salarial mediu net pe economie.  
    (9) Sumele destinate finan ţării cheltuielilor men ţionate la alin. (8) 

majoreaz ă cota de contribu ţie care revine bugetului local, prev ăzut ă la 
art. 13 lit. b), în limita fondurilor aprobate anua l cu aceast ă destina ţie 
în bugetele locale.  
    Art. 15. - La termenele prev ăzute în Legea nr. 500/2002 privind 

finan ţele publice, cu modific ările şi complet ările ulterioare:  
    a) autorit ăţile administra ţiei publice locale stabilesc, în cadrul 

programelor locale, necesarul de aloca ţii de la bugetul de stat pentru 
finan ţarea cotei-p ăr ţi prev ăzute la art. 13 lit. a), aferent ă blocurilor 
de locuin ţe care vor beneficia de lucr ări de interven ţie în anul bugetar 
următor, şi transmit programele locale Ministerului Dezvolt ării Regionale 
şi Turismului;  
    b) Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Turismului centralizeaz ă 

propunerile primite, în baza c ărora include în proiectul bugetului de stat 
sumele necesare pentru finan ţarea cotei-p ăr ţi prev ăzute la art. 13 lit. 
a).  
    Art. 16. - (1) În limita resurselor bugetare al ocate în acest scop 

prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvolt ării Regionale şi 
Turismului:  
    a) aprob ă, prin ordin al ministrului dezvolt ării regionale şi 

turismului, programul na ţional, care cuprinde lista blocurilor de locuin ţe 
cuprinse în programele locale şi prioritizate de c ătre coordonatorii 
locali în baza criteriilor tehnice prev ăzute la art. 22 alin. (2), 
respectiv aloc ă bugetelor locale fondurile aferente cotei-p ăr ţi prev ăzute 
la art. 13 lit. a);  
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    b) repartizeaz ă şi comunic ă autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale fondurile alocate, cu respectarea prevederil or art. 34 din Legea 
nr. 273/2006  privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare.  
    (2) Ordinul ministrului dezvolt ării regionale şi turismului prev ăzut 

la alin. (1) lit. a) se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, şi pe pagina de internet a Ministerului Dezvolt ării Regionale şi 
Turismului.  
    Art. 17. - (1) Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Turismului 

efectueaz ă lunar plata c ătre coordonatorii locali a sumelor aferente 
cotei-p ăr ţi prev ăzute la art. 13 lit. a), aferent ă lucr ărilor de 
interven ţie executate, pe baza deconturilor justificative, v erificate şi 
aprobate conform legii.  
    (2) Cu excep ţia primului decont justificativ, plata fiec ărui decont 

justificativ urm ător este condi ţionat ă de prezentarea, de c ătre 
coordonatorul local, a extrasului de cont în copie,  pentru certificarea 
efectu ării pl ăţii integrale, c ătre executantul lucr ărilor de interven ţie, 
a sumei aferente decontului justificativ precedent.  
    (3) Plata ultimului decont justificativ, în cua ntum de minimum 10% 

din suma alocat ă de la bugetul de stat, se efectueaz ă în condi ţiile 
prezent ării, în copie certificat ă conform cu originalul, a procesului-
verbal de recep ţie la terminarea lucr ărilor şi a certificatelor de 
performan ţă energetic ă ale blocului de locuin ţe, ini ţiale şi dup ă 
executarea lucr ărilor de interven ţie.  
    Art. 18. - Autorit ăţile administra ţiei publice locale pot hot ărî şi 

preluarea cheltuielilor aferente lucr ărilor de interven ţie, 
corespunz ătoare cotei de contribu ţie prev ăzute la art. 13 lit. a) din 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi 
Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast ă destina ţie în 
bugetele locale, pentru blocurile de locuin ţe."  

 
    15. La articolul 19, litera a) se modific ă şi va avea urm ătorul 

cuprins:  
    "a) indicatorii tehnico-economici aferen ţi obiectivelor de investi ţii 

privind cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe; pentru 
obiectivele de investi ţii prioritizate cuprinse în programele na ţionale, 
indicatorii tehnico-economici se aprob ă numai cu avizul conform şi 
prealabil prev ăzut la art. 11 alin. (2^2) lit. c);".  

 
    16. Articolul 20 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 20. - (1) Coordonatorul local, în aria sa  de competen ţă:  
    a) realizeaz ă identificarea şi inventarierea blocurilor de locuin ţe 

prev ăzute la art. 1 alin. (1);  
    b) în ştiin ţeaz ă asocia ţiile de proprietari asupra prevederilor legale 

privind cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, 
precizând condi ţiile şi modalitatea de înscriere în programul local;  
    c) încheie contractul de mandat cu fiecare asoc ia ţie de proprietari 

în ştiin ţat ă, pentru implementarea, pe etape, a programului loc al;  
    d) contracteaz ă proiectarea lucr ărilor de interven ţie;  
    e) transmite Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Turismului 

documenta ţiile de avizare pentru lucr ările de interven ţie la blocurile de 
locuin ţe prioritizate, pentru care se solicit ă includerea în programul 
naţional, în vederea emiterii avizului conform şi prealabil prev ăzut la 
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art. 11 alin. (2^2) lit. c);  
    f) notific ă asocia ţiei de proprietari hot ărârea consiliului local 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici c orespunz ători 
lucr ărilor de interven ţie ce urmeaz ă a fi executate;  
    g) fundamenteaz ă programul local;  
    h) transmite Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Turismului 

propunerile cuprinse în programele locale în scopul  includerii blocurilor 
de locuin ţe prioritizate în programul na ţional;  
    i) încheie act adi ţional la contractul de mandat, cuprinzând datele 

şi informa ţiile prev ăzute în notificarea men ţionat ă la lit. f);  
    j) contracteaz ă executarea lucr ărilor de interven ţie;  
    k) organizeaz ă recep ţia la terminarea lucr ărilor şi transmite 

asocia ţiei de proprietari un exemplar certificat conform c u originalul din 
întreaga documenta ţie tehnico-economic ă, dispozi ţiile de şantier şi 
procesele-verbale pe faze determinante, certificate le de performan ţă 
energetic ă elaborate ini ţial şi dup ă executarea lucr ărilor de interven ţie 
aferente fiec ărui bloc de locuin ţe cuprins în programul local, cu 
eviden ţierea consumului anual specific de energie calculat  pentru 
înc ălzire, în termen de 3 luni de la data recep ţiei la terminarea 
lucr ărilor;  
    l) transmite trimestrial Ministerului Dezvolt ării Regionale şi 

Turismului, în copii certificate conform cu origina lul, certificatele de 
performan ţă energetic ă elaborate ini ţial şi dup ă executarea lucr ărilor de 
interven ţie, înso ţite de procesele-verbale de recep ţie la terminarea 
lucr ărilor, aferente blocurilor de locuin ţe cuprinse în programele locale, 
indiferent de modul de finan ţare a lucr ărilor de interven ţie prev ăzut de 
prezenta ordonan ţă de urgen ţă;  
    m) organizeaz ă recep ţia final ă dup ă expirarea perioadei de garan ţie 

de bun ă execu ţie şi transmite asocia ţiei de proprietari documentele 
tehnico-economice necesare care completeaz ă cartea tehnic ă a 
construc ţiei;  
    n) constituie, gestioneaz ă şi actualizeaz ă baze de date specifice, pe 

care le pune la dispozi ţia Ministerului Dezvolt ării Regionale şi 
Turismului în vederea fundament ării politicilor publice na ţionale în 
domeniu şi cuantific ării economiilor de energie ob ţinute prin realizarea 
lucr ărilor de interven ţie;  
    o) asigur ă controlul utiliz ării eficiente a fondurilor alocate şi al 

aplic ării prevederilor contractuale;  
    p) informeaz ă asocia ţiile de proprietari privind programul local în 

toate etapele de implementare a acestuia;  
    r) nume şte în comisiile de recep ţie la terminarea lucr ărilor, precum 

şi în comisia de recep ţie final ă un reprezentant al asocia ţiei de 
proprietari la propunerea adun ării generale a asocia ţiei;  
    s) nume şte în comisiile de organizare a licita ţiilor pentru 

selectarea executantului de lucr ări câte un reprezentant al asocia ţiilor 
de proprietari la propunerea adun ării generale a asocia ţiei;  
    t) nume şte o comisie de negociere a contractului de mandat care 

urmeaz ă a fi încheiat cu asocia ţia de proprietari;  
    u) supune aprob ării consiliului local contractul de mandat încheiat  

cu fiecare asocia ţie de proprietari.  
    (2) Nerespectarea obliga ţiilor prev ăzute la alin. (1) de c ătre 

coordonatorii locali atrage r ăspunderea juridic ă, în condi ţiile legii."  
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    17. La articolul 21, dup ă litera c^1) se introduce o nou ă liter ă, 
litera c^2), cu urm ătorul cuprins:  
    "c^2) confirm ă, prin reprezentant desemnat, c ă a luat cuno ştin ţă de 

con ţinutul documenta ţiei de avizare a lucr ărilor de interven ţie, a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execu ţie şi transmite, în scris, 
acordul cu privire la nivelul maximal al cheltuieli lor corespunz ătoare 
cotei de finan ţare ce revine asocia ţiei sau, dup ă caz, refuzul 
justificat;".  

 
    18. La articolul 22, partea introductiv ă şi literele a) şi c) se 

modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 22. - Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Turismului, în 

calitate de autoritate competent ă în domeniul cre şterii performan ţei 
energetice a cl ădirilor:  
    a) emite avizul conform şi prealabil prev ăzut la art. 11 alin. (2^2) 

lit. c) pentru blocurile de locuin ţe prioritizate în condi ţiile alin. (2) 
şi centralizeaz ă propunerile transmise de coordonatorii locali priv ind 
blocurile de locuin ţe prioritizate cuprinse în programele locale, în 
scopul includerii acestora în programul na ţional, în limita fondurilor 
alocate;  
    ............................................... .....................  
    c) asigur ă finan ţarea lucr ărilor, în cota prev ăzut ă la art. 13 lit. 

a), precum şi finan ţarea activit ăţilor/lucr ărilor prev ăzute la art. 13^1 
alin. (1) în cota prev ăzut ă la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita 
fondurilor alocate anual cu aceast ă destina ţie în bugetul propriu;".  

 
    19. La articolul 22, litera e) se abrog ă.  

 
    20. La articolul 22 se introduc dou ă noi alineate, alineatele (2) şi 

(3), cu urm ătorul cuprins:  
    "(2) Blocurile de locuin ţe cuprinse în programele locale se 

prioritizeaz ă de c ătre coordonatorii locali în scopul includerii în 
programul na ţional, în baza urm ătoarelor criterii tehnice:  
    a) nivel de performan ţă energetic ă, începând cu blocurile de locuin ţe 

cele mai ineficiente din punct de vedere energetic;  
    b) num ăr de apartamente, începând cu blocurile de locuin ţe cu cel mai 

mare num ăr de apartamente;  
    c) anul construirii, începând cu blocurile de l ocuin ţe cu vechimea 

cea mai mare.  
    (3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte p rev ăzut ă la art. 13 

lit. a) se asigur ă echilibrat pe regiunile de dezvoltare şi, în cadrul 
acestora, pe municipii re şedin ţă de jude ţ, în condi ţiile art. 1 alin. (7), 
municipii, ora şe şi comune, în func ţie de necesarul anual de aloca ţii 
fundamentat de coordonatorii locali, cu prioritate pentru finalizarea 
execut ării lucr ărilor de interven ţie contractate în anii preceden ţi, în 
limita fondurilor publice aprobate anual cu aceast ă destina ţie."  

 
    21. Articolul 23 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 23. - Pentru finan ţarea lucr ărilor de interven ţie, 

coordonatorii locali efectueaz ă pl ăţile c ătre contractori pe baz ă de 
ordine de plat ă pentru Trezoreria Statului - OPT - întocmite disti nct 
pentru cotele-p ăr ţi finan ţate din bugetul local şi din bugetul de stat şi, 
respectiv, pentru cotele-p ăr ţi de participare ale asocia ţiilor de 
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proprietari sau proprietarilor locuin ţelor unifamiliale."  

 
    22. Dup ă articolul 24 se introduce un nou capitol, capitolu l V^1, 

cuprinzând articolele 24^1 şi 24^2, cu urm ătorul cuprins:  
    "CAPITOLUL V^1  
    Contraven ţii şi sanc ţiuni  
    Art. 24^1. - (1) Constituie contraven ţii urm ătoarele fapte, dac ă nu 

au fost s ăvâr şite în astfel de condi ţii încât, potrivit legii, s ă fie 
considerate infrac ţiuni:  
    a) nerespectarea de c ătre executan ţi a obliga ţiei prev ăzute la art. 

11^1 alin. (1) privind asigurarea calit ăţii estetice, arhitecturale şi 
ambientale a cl ădirilor, în scopul protej ării securit ăţii şi s ănăt ăţii 
persoanelor, siguran ţei utiliz ării spa ţiului public şi calit ăţii mediului 
natural şi construit, precum şi a obliga ţiei prev ăzute la art. 11^1 alin. 
(2) privind realizarea lucr ărilor de interven ţie cu produse pentru 
construc ţii puse pe pia ţă conform prevederilor legale şi ale c ăror 
performan ţe declarate de c ătre fabricant în documentele înso ţitoare sunt 
conforme cu performan ţele prev ăzute în documenta ţiile tehnico-economice, 
cu amend ă de la 5.000 lei la 10.000 lei;  
    b) nerespectarea de c ătre coordonatorii locali a obliga ţiei prev ăzute 

la art. 20 alin. (1) lit. a) privind identificarea şi inventarierea 
blocurilor de locuin ţe, a obliga ţiei prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. 
g) privind fundamentarea programului local, precum şi a obliga ţiei 
prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. o) privind asigurare a controlului 
utiliz ării eficiente a fondurilor alocate şi al aplic ării prevederilor 
contractuale, cu amend ă de la 10.000 lei la 50.000 lei;  
    c) nerespectarea de c ătre coordonatorii locali a obliga ţiei prev ăzute 

la art. 20 alin. (1) lit. e) privind transmiterea l a Ministerul 
Dezvolt ării Regionale şi Turismului a documenta ţiilor de avizare pentru 
lucr ările de interven ţie în vederea emiterii avizului conform şi prealabil 
prev ăzut la art. 11 alin. (2^2) lit. c), precum şi a obliga ţiei prev ăzute 
la art. 20 alin. (1) lit. h) privind transmiterea l a Ministerul 
Dezvolt ării Regionale şi Turismului a propunerilor cuprinse în programele 
locale în scopul includerii blocurilor de locuin ţe prioritizate în 
programul na ţional, cu amend ă de la 6.000 lei la 10.000 lei;  
    d) nerespectarea de c ătre coordonatorii locali a obliga ţiei prev ăzute 

la art. 20 alin. (1) lit. l) privind transmiterea l a Ministerul 
Dezvolt ării Regionale şi Turismului a certificatelor de performan ţă 
energetic ă elaborate ini ţial şi dup ă executarea lucr ărilor de interven ţie, 
înso ţite de procesele-verbale de recep ţie la terminarea lucr ărilor, 
aferente blocurilor de locuin ţe cuprinse în programele locale, indiferent 
de modul de finan ţare a lucr ărilor, precum şi a obliga ţiei prev ăzute la 
art. 20 alin. (1) lit. n) privind punerea la dispoz i ţia Ministerului 
Dezvolt ării Regionale şi Locuin ţei a bazelor de date specifice, 
constituite, gestionate şi actualizate, în vederea fundament ării 
politicilor publice na ţionale în domeniu şi cuantific ării economiilor de 
energie ob ţinute prin realizarea lucr ărilor de interven ţie, cu amend ă de 
la 4.000 lei la 6.000 lei;  
    e) nerespectarea de c ătre coordonatorii locali a obliga ţiilor 

prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) şi j) privind contractarea 
proiect ării, precum şi a execut ării lucr ărilor de interven ţie, cu amend ă 
de la 3.000 lei la 4.000 lei;  
    f) nerespectarea de c ătre coordonatorii locali a obliga ţiilor 

Page 14 of 18ORD DE URGENTA 63 30-10-2012

2/10/2014http://192.168.75.37/legis/oficiale/afis.php?f=142598&screen=0&frmPrint=1&link=&strik...



prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) şi i) privind încheierea cu fiecare 
asocia ţie de proprietari în ştiin ţat ă a contractului de mandat şi a actului 
adi ţional aferent, a obliga ţiei prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. f) 
privind notificarea asocia ţiei de proprietari cu privire la hot ărârea 
consiliului local de aprobare a indicatorilor tehni co-economici 
corespunz ători lucr ărilor de interven ţie, a obliga ţiei prev ăzute la art. 
20 alin. (1) lit. k) privind transmiterea la asocia ţia de proprietari a 
documenta ţiei tehnico-economice, dispozi ţiilor de şantier şi proceselor-
verbale pe faze determinante şi a certificatelor de performan ţă energetic ă 
cu eviden ţierea consumului anual specific de energie calculat  pentru 
înc ălzire, în termen de 3 luni de la data recep ţiei la terminarea 
lucr ărilor, precum şi a obliga ţiei prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. m) 
privind transmiterea la asocia ţia de proprietari a documentelor tehnico-
economice necesare care completeaz ă cartea tehnic ă a construc ţiei, cu 
amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;  
    g) nerespectarea de c ătre coordonatorii locali a obliga ţiei prev ăzute 

la art. 20 alin. (1) lit. b) privind în ştiin ţarea asocia ţiilor de 
proprietari asupra prevederilor legale referitoare la cre şterea 
performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, precum şi a obliga ţiei 
prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. p) privind informare a asocia ţiilor de 
proprietari cu privire la programul local în toate etapele de implementare 
a acestuia, cu amend ă de la 1.000 lei la 2.000 lei;  
    h) refuzul nejustificat al asocia ţiei de proprietari de a respecta 

obliga ţiile prev ăzute la art. 21 lit. c^1), c^2) şi d), cu amend ă de la 
1.000 lei la 2.000 lei.  
    (2) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor prev ăzute 

la alin. (1) se fac dup ă cum urmeaz ă:  
    a) de c ătre prefect, pentru cele prev ăzute la alin. (1) lit. b);  
    b) de c ătre persoanele cu atribu ţii de control din aparatul propriu 

al Inspectoratului de Stat în Construc ţii - I.S.C., pentru cele prev ăzute 
la alin. (1) lit. a) şi c)-h).  
    (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz ă prin hot ărâre a Guvernului, 

în func ţie de rata infla ţiei.  
    (4) Sanc ţiunea amenzii se aplic ă persoanelor fizice şi juridice, 

precum şi, dup ă caz, reprezentantului persoanei juridice.  
    (5) În condi ţiile prezentei ordonan ţe de urgen ţă nu se aplic ă 

sanc ţiunea avertisment.  
    Art. 24^2. - Dispozi ţiile art. 24^1 referitoare la contraven ţii se 

completeaz ă cu prevederile Ordonan ţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă cu modific ări şi complet ări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modific ările şi complet ările ulterioare."  

 
    23. Articolul 25 se abrog ă.  

 
    24. Dup ă articolul 26 se introduce un nou articol, articolu l 26^1, cu 

următorul cuprins:  
    "Art. 26^1. - (1) Controlul statului privind cr eşterea performan ţei 

energetice a blocurilor de locuin ţe în condi ţiile prezentei ordonan ţe de 
urgen ţă se exercit ă de c ătre persoanele cu atribu ţii de control din 
aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Cons truc ţii - I.S.C., prin 
controale tematice şi controale prin sondaj. În acest scop, Inspectorat ul 
de Stat în Construc ţii - I.S.C. poate solicita cooptarea unor speciali şti 
desemnaţi de c ătre Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Turismului şi de 
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către asocia ţiile profesionale de profil.  
    (2) Inspectoratul de Stat în Construc ţii - I.S.C., prin structura 

teritorial ă proprie, aprob ă fazele determinante stabilite de c ătre 
proiectant prin proiectul tehnic privind lucr ările de interven ţie, vizeaz ă 
spre neschimbare proiectul tehnic şi particip ă, pe durata execut ării 
lucr ărilor, la verificarea fazelor determinante în preze nţa proiectantului 
şi a auditorului energetic pentru cl ădiri, în condi ţiile legii."  

 
    25. Articolul 31 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 31. - Pentru eficientizarea m ăsurilor de cre ştere a 

performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe şi scurtarea perioadelor 
de execu ţie a lucr ărilor de interven ţie, contractarea execu ţiei se poate 
organiza şi realiza, de regul ă, pe ansambluri de blocuri de locuin ţe 
racordate la acela şi/aceea şi punct termic/central ă termic ă."  

 
    26. Articolul 34 se abrog ă.  

 
    27. În tot cuprinsul ordonan ţei de urgen ţă, denumirea "Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ţii şi Economia Construc ţiilor 
- INCERC Bucure şti" se înlocuie şte cu denumirea "Institutul Na ţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Construc ţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorial ă 
Durabil ă URBAN-INCERC".  

 
    ART. II   
    (1) Autorit ăţile administra ţiei publice locale pot finan ţa din 

bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anua l cu aceast ă 
destina ţie, lucr ări de interven ţie pentru cre şterea performan ţei 
energetice a blocurilor de locuin ţe şi/sau a cl ădirilor reziden ţiale, în 
cadrul unor scheme de finan ţare, f ăr ă ca, în acest scop, s ă se aloce 
fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri comunitare structurale ori de 
coeziune.  
    (2) Schemele de finan ţare men ţionate la alin. (1), aprobate prin 

hot ărâre a consiliului local, cuprind cel pu ţin, dar f ăr ă a se limita la 
acestea:  
    a) categoriile de beneficiari eligibili;  
    b) categoriile de cl ădiri eligibile;  
    c) categoriile de activit ăţi eligibile;  
    d) cotele de cofinan ţare care revin beneficiarilor eligibili;  
    e) modul de finan ţare, par ţial ă sau integral ă, a categoriilor de 

lucr ări de interven ţie.  
    (3) Autorit ăţile administra ţiei publice locale care dezvolt ă scheme 

de finan ţare în condi ţiile alin. (1) şi (2), pot utilizaprevederile art. 
7- 10 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 18/2009  privind cre şterea 
performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, aprobat ă cu modific ări 
şi complet ări prin Legea nr. 158/2011 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare.  
    (4) La elaborarea schemelor de finan ţare se vor respecta prevederile 
Legii nr. 50/1991  privind autorizarea execut ării lucr ărilor de 

construc ţii, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, ale 
Ordonan ţei Guvernului nr. 20/1994  privind m ăsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construc ţiilor existente, republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 422/2001  privind 
protejarea monumentelor istorice, republicat ă, cu modific ările 
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ulterioare.  
    (5) Pentru cl ădirile cuprinse în schemele de finan ţare prev ăzute la 

alin. (1) şi (2), autorit ăţilor administra ţiei publice locale le sunt 
aplicabile prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) şi n) şi alin. (2), 
coroborate cu art. 24^1 alin. (1) lit. d) din Ordonan ţa de urgen ţă a 
Guvernului nr. 18/2009 , aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea 
nr. 158/2011 , cu modific ările şi complet ările ulterioare.  
    ART. III   
    (1) Modific ările şi complet ările aduse Ordonan ţei de urgen ţă a 

Guvernului nr. 18/2009 , aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea 
nr. 158/2011 , cu modific ările ulterioare, prin prezenta ordonan ţă de 
urgen ţă, nu se aplic ă obiectivelor de investi ţii pentru care, pân ă la data 
intr ării în vigoare a acesteia, a fost emis ordinul mini strului 
dezvolt ării regionale şi turismului pentru includerea în programul 
naţional, au fost semnate contractele de execu ţie, respectiv au fost 
alocate fonduri de la bugetul de stat, acestora fii ndu-le aplicabile în 
continuare prevederile Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 18/2009 , 
aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 158/2011 , cu 
modific ările ulterioare, în vigoare la data emiterii ordinu lui, semn ării 
contractelor de execu ţie, respectiv aloc ării fondurilor de la bugetul de 
stat, dup ă caz.  
    (2) Pentru toate celelalte obiective de investi ţii care nu se 

încadreaz ă în condi ţiile prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cele c are 
au fost cuprinse în programele locale, le sunt apli cabile prevederile 
Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 18/2009 , aprobat ă cu modific ări 

şi complet ări prin Legea nr. 158/2011 , cu modific ările ulterioare.  
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), coordo natorii locali vor 

în ştiin ţa asocia ţiile de proprietari asupra prevederilor prezentei 
ordonan ţe de urgen ţă şi vor solicita actualizarea acordului acestora de 
înscriere/men ţinere în programul local, în termen de 30 de zile d e la data 
intr ării în vigoare a prezentei ordonan ţe de urgen ţă. În acest caz, 
hot ărârea asocia ţiei de proprietari va fi luat ă în unanimitate, în 
condi ţiile art. I pct. 13 din prezenta ordonan ţă de urgen ţă.  
    ART. IV   
    În termen de 60 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentei 

ordonan ţe de urgen ţă, coordonatorii locali finalizeaz ă identificarea şi 
inventarierea blocurilor de locuin ţe, precum şi a locuin ţelor unifamiliale 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, realizat e dup ă proiecte 
elaborate în perioada 1950-1990.  
    ART. V   
    Dup ă alineatul (3) al articolului 283 din Legea nr. 571/2003  

privind Codul fiscal, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urm ătorul 
cuprins:  
    "(4) Consiliile locale/Consiliul General al Mun icipiului Bucure şti 

pot/poate institui taxa pentru reabilitare termic ă a blocurilor de 
locuin ţe, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de c ontribu ţie a 
proprietarilor, în condi ţiile Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 
18/2009  privind cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de 
locuin ţe, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 158/2011 , 
cu modific ările ulterioare."  
    ART. VI   
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    Prezenta ordonan ţă de urgen ţă intr ă în vigoare la 20 de zile de la 
data public ării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
    ART. VII   
    În termen de 20 de zile de la data public ării prezentei ordonan ţe de 

urgen ţă, Normele metodologice de aplicare a Ordonan ţei de urgen ţă a 
Guvernului nr. 18/2009  privind cre şterea performan ţei energetice a 
blocurilor de locuin ţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt ării 
regionale şi locuin ţei, al ministrului finan ţelor publice şi al viceprim-
ministrului, ministrul administra ţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 194 din 27 martie 
2009, cu modific ările şi complet ările ulterioare, se actualizeaz ă în mod 
corespunz ător.  
    ART. VIII   
    Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 18/2009  privind cre şterea 

performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 marti e 2009, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 158/2011 , cu modific ările 
ulterioare, precum şi cu modific ările şi complet ările aduse prin prezenta 
ordonan ţă de urgen ţă, se va republica în termen de 30 de zile de la 
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o n ouă numerotare.  

 
                           PRIM-MINISTRU  
                        VICTOR-VIOREL PONTA  

 
                          Contrasemneaz ă:  
                          ---------------  
                   Ministrul dezvolt ării regionale  
                          şi turismului,  
                          Eduard Hellvig  

 
                Ministrul administra ţiei şi internelor,  
                            Mircea Du şa  

 
                        p. Ministrul delegat  
                        pentru administra ţie,  
                      Constantin C ăt ălin Chiper,  
                          secretar de stat  

 
                    Ministrul afacerilor europene,  
                           Leonard Orban  

 
                         Viceprim-ministru,  
                    ministrul finan ţelor publice,  
                          Florin Georgescu  

 
    Bucure şti, 30 octombrie 2012.  
    Nr. 63.  

 
                              ---------   
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