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LEGE 
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit  

cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală  
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. –  Reabilitarea termică a clădirilor de locuit constituie acţiune de interes 

public în scopul reducerii consumurilor energetice la consumatorii finali, cu efect direct 
în reducerea costurilor cu încălzirea şi prepararea apei calde de consum şi indirect în 
reducerea consumului de combustibil convenţional şi a emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 
 

Art. 2. – Scopul prezentei legi este facilitarea accesului persoanelor fizice, 
proprietari ai clădirilor tip locuinţă unifamilială şi a asociaţiilor de proprietari,  persoane 
juridice fără scop patrimonial, la contractarea de credite bancare cu garanţie 
guvernamentală în vederea realizării reabilitării termice a clădirilor de locuit. 
 

Art. 3. – Prezenta lege stabileşte etapele, acţiunile, finanţarea, monitorizarea şi 
controlul acţiunilor. 
 
 

Capitolul II 
Definiţii 

 
Art. 4. – Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au următoarele 

semnificaţii: 
a) lucrări de intervenţie – totalitatea lucrărilor de reabilitare termică ce pot fi 

realizate în vederea reducerii consumurilor energetice şi vor fi cuprinse în 
documentaţia tehnică prevăzută la art.12, alin. (1), autorizată; 

b) clădire de locuit – clădire tip locuinţă unifamilială şi clădire tip bloc de locuinţe; 
 



 2

c) beneficiar – persoană fizică, proprietar al unei clădiri tip locuinţă unifamilială, 
sau asociaţia de proprietari – persoană juridică fără scop patrimonial, a clădirii de 
tip bloc de locuinţe; 

d) finanţator – bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia – sucursală, agenţie  
cu sediul în România, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi este agreată de 
Ministerul Finanţelor Publice în vederea acordării de credite bancare; 

e) garanţie guvernamentală – angajament asumat de Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumită FNGCIMM – în 
numele şi în contul statului materializat într-un contract de garantare care acoperă 
pierderea suportată de finanţator ca urmare a producerii riscului de credit; 

f) riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării 
garantate;  

g) convenţie - document-cadru, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi 
FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat 
FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, 
monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor; 

h) convenţie de garantare – document contractual cadru, încheiat între finanţator şi 
FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile şi obligaţiile 
părţilor, acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor; 

i) contract de garantare – document contractual încheiat între FNGCIMM, 
finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a 
unei garanţii. 

 
 

Capitolul III 
Lucrări de intervenţie  

 
Art. 5. – (1) Lucrările de intervenţie prevăzute de prezenta lege cuprind: 
a)  intervenţii la anvelopa clădirii; 
b) repararea, după caz înlocuirea justificată din punct de vedere tehnic a 

instalaţiei de distribuţie agent termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a 
clădirii tip bloc de locuinţe; 

c) repararea, după caz înlocuirea justificată din punct de vedere tehnic a centralei 
termice de bloc/scară, respectiv la clădirea tip locuinţă unifamilială; 

d) introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea parţială/ 
totală a energiei pentru apă caldă de consum, iluminat şi/sau încălzire. 

(2) Lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt următoarele: 
a) izolarea termică a anvelopei clădirii, respectiv izolarea termică a pereţilor 

exteriori; 
b) înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termoizolantă pentru 

îmbunătăţirea performanţei energetice a acesteia; 
c) termo-hidro izolarea acoperişului tip terasă, după caz; 
d) termoizolarea planşeului peste subsol, în cazul în care parterul clădirii, prin 

proiectare, are funcţiunea de locuinţă. 
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Capitolul IV 
Etape şi acţiuni  

 
Art. 6. – Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite 

bancare cuprinde următoarele etape: 
a) Expertiza tehnică şi auditul energetic al clădirii; 
b) Decizia de intervenţie şi obţinerea certificatului de urbanism; 
c) Proiectarea lucrărilor de reabilitare termică şi obţinerea autorizaţiei de construire; 
d) Antecontractul pentru executarea lucrărilor de intervenţie; 
e) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie; 
f) Contractarea şi decontarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică a 

clădirii; 
g) Monitorizarea lucrărilor de intervenţie. 

 
Secţiunea I - Expertiza tehnică şi auditul energetic al clădirii 

 
Art. 7. – (1) Expertiza tehnică se elaborează de către persoană fizică atestată - 

expert tehnic atestat pentru cerinţa „A1 – rezistenţă mecanică şi stabilitate”. 
(2) Expertiza tehnică constă în analizarea structurii de rezistenţă a clădirii din 

punct de vedere al asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", 
urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare.  

(3) În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de 
consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, beneficiarul 
dispune măsurile ce se impun pentru punerea în siguranţă a clădirii de locuit prin 
executarea lucrărilor de consolidare/reparaţii, finanţate din surse proprii sau prin 
programe de finanţare prevăzute de actele normative în vigoare.  
 

Art. 8. – (1) Auditul energetic se elaborează de către persoană fizică atestată - 
auditor energetic pentru clădiri atestat gradul I, construcţii şi instalaţii.  

(2) Auditul energetic cuprinde expertizarea energetică a clădirii, elaborarea  
certificatului de performanţă energetică cu încadrare în clasa energetică şi Raportul de 
audit în care sunt prevăzute măsurile de intervenţie pentru reducerea consumurilor 
energetice cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei pentru fiecare 
măsură propusă.  
 

Art. 9. – Expertiza tehnică şi auditul energetic se realizează prin grija beneficiarului 
şi se finanţează din sursele proprii ale acestuia.  
 

Secţiunea a II-a  - Decizia de intervenţie şi obţinerea certificatului de urbanism 
 

Art. 10. – (1) În baza Raportului de audit, beneficiarul decide asupra realizării 
lucrărilor de intervenţie. 

(2) În cazul Asociaţiei de proprietari decizia de intervenţie se ia, conform legii, 
prin hotărâre a adunării generale a proprietarilor cu majoritate absolută.  
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Art. 11. – (1) În baza deciziei adoptate pentru executarea lucrărilor de intervenţie, 
beneficiarul solicită autorităţii publice locale, pe raza căreia este amplasată clădirea de 
locuit, eliberarea certificatului de urbanism. 

(2) Certificatul se eliberează cu scutire de taxă. 
 

Secţiunea a III-a  - Proiectarea lucrărilor de reabilitare termică şi obţinerea 
autorizaţiei de construire 

 
Art. 12. – (1) Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor, proiectul tehnic 

şi detaliile de execuţie se elaborează de persoană fizică/juridică autorizată cu drept de 
proiectare în domeniul construcţiilor şi se verifică de verificatori de proiecte atestaţi 
pentru cerinţa „C-securitate la incendiu” şi respectiv „E – economie de energie şi izolare 
termică”   

(2) Proiectul tehnic cuprinde părţi scrise, memoriu tehnic pe specialităţi - 
arhitectură şi instalaţii -, devizul pe obiect pentru investiţia de bază şi devizul general cu 
detalierea devizului pe obiect, prevăzut în cap. 4 din structura devizului general din 
Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii şi părţi desenate – releveul şi soluţiile de intervenţie propuse, cu detalii de 
execuţie. 
 

Art. 13. – Documentaţia tehnică prevăzută la art. 12, alin. (1) se realizează prin grija 
beneficiarului şi se finanţează din sursele proprii ale acestuia. 
 

Art. 14. – (1) În baza documentaţiei tehnice depuse de beneficiar, primarul 
municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, al oraşului sau comunei 
eliberează, în condiţiile legii, autorizaţia de construire. 

(2) Autorizaţia de construire se eliberează cu scutire de taxă.  
 
 

Secţiunea a IV-a  - Antecontractul pentru executarea lucrărilor de intervenţie 
 

Art. 15. – (1) Beneficiarul încheie un antecontract cu un operator economic cu 
activitate în construcţii cu care a negociat preţul, durata de execuţie, precum şi obligaţiile şi 
răspunderile părţilor pentru executarea lucrărilor de intervenţie autorizate şi care 
îndeplineşte cumulativ condiţiile de eligibilitate, prevăzute în normele metodologice de 
aplicare a legii.  

 
(2) Operatorul economic are obligaţia de a anexa la antecontract certificatul de 

atestare fiscală din care să reiasă plata la zi a obligaţiilor fiscale, precum şi certificatul de 
înregistrare fiscală. 
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Secţiunea a V-a  - Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie 
 

Art. 16. – (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
109/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să 
mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea 
finanţatorilor care acordă credite persoanelor fizice – proprietarii clădirilor tip locuinţă 
unifamilială şi respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial – asociaţii de 
proprietari din clădirile tip bloc de locuinţe pentru executarea lucrărilor de intervenţie. 

(2) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii acordă garanţiile prevăzute la alin. (1) constituie titluri 
executorii şi au valoare de înscrisuri autentice. 

(3) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit alin. (1), condiţiile de 
acordare a acestoraşi de , criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci şi 
constructori, precum şi regulile de gestionare a garanţiilor se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a legii, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, 
în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(4) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se încheie o convenţie prin care se 
stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu 
garanţie guvernamentală. 

(5) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în 
conformitate cu prevederile prezentei legi, sunt creanţe bugetare a căror recuperare prin 
executare silită se efectuează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform 
procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
înscrisurilor întocmite de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care 
constituie, în momentul emiterii, titluri de creanţă, urmând să devină potrivit legii titluri 
executorii. 
 

Art. 17. - (1) Sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în 
numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor 
Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni 
generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul Naţional de Garantare 
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente 
începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice. 
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Secţiunea a VI-a  - Contractarea şi decontarea lucrărilor de intervenţie pentru 
reabilitarea termică a clădirii 

 
Art. 18. – (1) În baza împrumutului bancar aprobat, beneficiarul încheie contract cu 

operatorul economic cu care a încheiat antecontractul. Lunar, pentru lucrările real 
executate, operatorul economic întocmeşte situaţii de lucrări. 

(2) Finanţatorul virează sumele aprobate în contul de virament al operatorului 
economic, în termen de 5 zile lucrătoare pe baza situaţiilor de lucrări, vizate de dirigintele 
de şantier şi însuşite de beneficiar şi însoţite de documentele de plată. 
 
 

Capitolul V 
Monitorizarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie 

 
Art. 19. – Structurile de specialitate din aparatul administraţiilor publice locale 

monitorizează activitatea de execuţie a lucrărilor de intervenţie la clădirile aflate pe raza 
acestora pentru care au fost emise autorizaţii de construire. 

 
Art. 20. – (1) Recepţia  lucrărilor este condiţionată de notificarea autorităţii publice 

locale emitente a autorizaţiei de construire pe raza căruia se află clădirea şi a finanţatorului, 
beneficiarul fiind obligat să prezinte comisiei întrunite în acest scop, certificatul de 
performanţă energetică a clădirii reabilitate termic care va fi anexat cărţii tehnice a 
construcţiei. 

(2) Certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate se eliberează cu 
scutire de taxe. 
 

 
 


