
Guvernul a adoptat Ordonanþa de urgenþã privind creºterea perfor-
manþei energetice a blocurilor de locuinþe.

Urmare a preocupãrilor viceprimarului Rovin Dobra, Comuna
Prejmer este cuprinsã pe lista de prioritãþi a Programului de Reabi-
litare Termicã. În acest context, blocurile de locuinþe construite dupã
proiecte elaborate în perioada 1950-1990 vor fi reabilitate termic cu
finanþare de la bugetul de stat ºi de la bugetele locale. 

Realizarea lucrãrilor de intervenþie are ca scop creºterea perfor-
manþei energetice a blocurilor de locuinþe ºi, implicit, reducerea con-
sumurilor energetice necesare climatizãrii locuinþei, atât pe perioada
iernii cât ºi pe timp de caniculã. Prin lucrãrile efectuate se vizeazã
reducerea consumului anual specific pentru încãlzire - sub 100 kwh/mp,
în condiþiile în care în prezent, consumul de energie este cuprins între
180 kWh/mp ºi 240 kWh/mp. 

Îmbunãtãþirea sistemului de finanþare pentru executarea lucrãrilor
de izolare termicã prevede:

� reducerea contribuþiei asociaþiilor de proprietari de la 33% la

20% prin preluarea efortului financiar de cãtre bugetul de stat; 

� creºtea contribuþiei din bugetul MDRL de la 37% la 50%;

� asigurarea cadrului legislativ privind creºterea rolului consiliilor

locale în vederea: 

� finantãrii parþiale/integrale, a contribuþiei asociaþiilor de 

proprietari urmând ca modul de recuparare sã fie stabilit 

la nivel local

� preluãrii parþiale/integrale a contribuþiei proprietarilor 

aflaþi în imposibilitate de platã, pe bazã de criterii ºi condiþii

aprobate la nivel local. 
Programul naþional privind creºterea performanþei energetice la

blocurile de locuinþe, precum ºi planurile locale specifice vor dobândi
caracter multianual, ceea ce va permite angajarea de lucrãri eºalonate
pe perioade de mai mulþi ani financiari. 

Costurile de proiectare a lucrãrilor de intervenþie vor fi suportate
integral din bugetele locale. 

Lucrãrile de intervenþie la anvelopa blocului de locuinþe, stabilite sunt:

� izolarea termicã a pereþilor exteriori; 

� înlocuirea ferestrelor ºi uºilor exterioare existente, inclusiv tâm-

plãria aferentã accesului în blocul de locuinþe, cu tâmplãrie perfor-

mantã energetic; 

� termo - hidroizolarea terasei/termoizolarea planºeului peste ultimul

nivel în cazul existenþei ºarpantei; 

� izolarea termicã a planºeului peste subsol, în cazul în care prin

proiectarea blocului sunt prevãzute apartamente la parter; 

� lucrãri de demontare a instalaþiilor ºi echipamentelor montate

aparent pe faþadele/terasa blocului de locuinþe precum ºi remontarea

acestora dupã efectuarea lucrãrilor de izolare termicã; 

� lucrãri de refacere a finisajelor anvelopei. 

Odatã cu efectuarea acestor lucrãri de intervenþie se pot executa ºi
urmãtoarele lucrãri, justificate din punct de vedere tehnic în experti-
za tehnicã ºi/sau auditul energetic: 

� Lucrãri de reparaþii la elementele de construcþie care prezintã

potenþial pericol de desprindere ºi/sau afecteazã funcþionalitatea

blocului de locuinþe, inclusiv de refacere în zonele de intervenþie, 

� Lucrãri de intervenþie la instalaþia de distribuþie a agentului ter-

mic pentru încãlzire aferentã pãrþilor comune ale blocului de locuinþe. 

Etapele necesare implementãrii programelor locale sunt urmãtoarele:

� identificarea ºi inventarierea blocurilor de locuinþe; 

� înºtiintarea asociaþiilor de proprietari de cãtre coordonatorii

locali privind înscrierea în programul local; 

� hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor de înscriere în pro-

gramul local ºi semnarea contractului de mandat; 

� proiectarea lucrãrilor de intervenþie; 

� executarea lucrãrilor de intervenþie; 

� recepþia la terminarea lucrãrilor ºi eliberarea certificatului de

performanþã energeticã cu evidenþierea consumului anual specific de

energie calculat pentru încãlzire; 

� recepþia finalã, dupã expirarea perioadei de garanþie de bunã

execuþie de 3 ani. 

Asociaþiile de locatari din blocurile de locuinþe se pot înscrie
în program prin solicitare scrisã adresatã primãriei, însoþitã 
de contractul de mandat semnat, hotãrârea privind înscrierea în 
programul local, adoptatã în adunarea generalã cu acordul majoriãþii
proprietarilor, lista proprietarilor din imobil. 

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei organizeazã con-
trolul propriu, prin sondaj, al documentelor elaborate în etapa de
proiectare a lucrãrilor de intervenþie. Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Locuinþei, prin Institutul Naþional de Cercetare-
Dezvoltare în Construcþii ºi Economia Construcþiilor, monitorizeazã
performanþa energeticã a blocurilor de locuinþe ºi constituie baze de
date specifice.
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