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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea
Război Mondial, 1941—1945
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994, republicată, precum și ale
art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III și ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere propunerile ministrului apărării naționale,
pentru servicii aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război
Mondial, 1941—1945 unor veterani de război, care au participat la campaniile
Armatei Române ori au executat un serviciu efectiv și permanent pe lângă aceasta,
prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 25 martie 2009.
Nr. 463.
ANEXĂ

Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă Medalia Crucea Comemorativă
a celui de-al doilea Război Mondial, 1941—1945
Asociația Națională a Veteranilor de
Război
Județul Argeș:
1. Profir V. Vladimir
Județul Bacău:
2. Isachi Gh. Gheorghe
Județul Botoșani:
3. Andrici Gh. Mircea
4. Ciobanu Gh. Victor
5. Culică A. Florea
6. Trofin C. Mihai
7. Turcanu Șt. Dumitru
8. Zosin Gh. Gheorghe
Județul Brăila:
9. Broască I. Neagu
10. Goța I. Dumitru
11. Leca Gh. Mihai
12. Tarău G. Alexandru
București, sectorul 1:
13. Popa I. Vergilă
14. Tănăsescu Gh. Gheorghe
București, sectorul 2:
15. Badiu I. Gheorghe
16. Tătulescu I. Alexandru
Județul Buzău:
17. Andrei M. Aurel
Județul Cluj:
18. Cheregi I. Simion
19. Husariu Anghelina Sabin
Județul Dâmbovița:
20. Ion. I. Iulian

Județul Dolj:
21. Brândușoiu Gh. Aurel
22. Bușoi I. Constantin
23. Stanciu F. Nicolae
Județul Galați:
24. Cernea T. Hristudor
25. Donciu I. Ștefan
26. Iamandei C. Vasile
27. Iorga S. Simion
28. Lungu P. Costin
29. Nare N. Neculai
30. Negruț Al. Vasile
31. Sălceanu A. Neculai
32. Sbîrnea I. Costachi
Județul Iași:
33. Adochiei N. Neculai
34. Alexandrescu I. Anghel
35. Belciu N. Constantin
36. Bună C. Neculai
37. Dan P. Chirilă
38. Farchizon Marioara Petru
39. Ghiciuc V. Ioan
40. Ghițun Gh. Emil
41. Helciug I. Gheorghe
42. Mărgărint N. Neculai
43. Miron I. Emil
44. Munteanu M. Mihai
45. Muntianu Al. Costache
46. Odăgeru P. Mihai
47. Păduraru N. Dumitru
48. Petrariu Gh. Ilie

49. Popa V. Vasile
50. Tofan N. Aurel
51. Toma P. Constantin
Județul Neamț:
52. Juncu Gh. Lazăr
53. Țârlea N. Neculai
Județul Prahova:
54. Anghel Gh. Andreiu
55. Recu C. Joița
Județul Suceava:
56. Botezatu C. Constantin
57. Mălina C. Gheorghe
Județul Timiș:
58. Matei Silvia Petru
Județul Vaslui:
59. Musteață V. Costache
60. Obreja Gh. Vasile
61. Stoica V. Jean
62. Vasilache D. Ștefan
63. Vîrnă N. Gheorghe
Județul Vrancea:
64. Zaharia D. Alicsandru
Uniunea Veteranilor de Război și a
Urmașilor Veteranilor
Județul Suceava:
65. Apăștinei N. Costache
66. Mogîrzan V. Gheorghe
Asociația Veteranilor de Război din
Ministerul Administrației și Internelor
Județul Călărași:
67. Vlad I. Dumitru
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 283
din 26 februarie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri
pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Patricia Marilena Ionea

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. I și art. II din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru
soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției,
excepție ridicată din oficiu de Curtea de Apel București — Secția
a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și
asigurări sociale în Dosarul nr. 16.942/3/2008 (5.174/2008).
La apelul nominal lipsesc părțile.
Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele
nr. 5.723/2/2008 (7.547/2008), nr. 7.145/99/2007 (7.568/2008),
nr. 590/122/2008 (5.908/2008), nr. 5.625/2/2008 (7.505/2008),
nr. 980/87/2008 (6.921/2008), nr. 2.147/87/2008 (7.424/2008),
nr. 4.892/2/2008 (6.281/2008), nr. 5.493/2/2008 (7.448/2008),
nr. 5.618/2/2008 (7.492/2008), nr. 4.600/2/2008 (5.889/2008),
nr. 5.759/2/2008 (7.560/2008), nr. 5.223/2/2008 (7.059/2008),
nr. 5.119/2/2008 (6.888/2008), nr. 5.038/2/2008 (6.654/2008),
nr. 5.680/2/2008 (7.521/2008), nr. 5.261/2/2008 (7.178/2008),
nr. 19.922/3/2008 (7.308/2008), nr. 4.815/2/2008 (6.168/2008),
nr. 1.185/87/2008 (7.610/2008), nr. 4.814/2/2008 (6.167/2008),
nr. 5.619/2/2008 (7.493/2008), nr. 1.624/87/2008 (7.570/2008),
nr. 1.641/87/2008 (7.573/2008), nr. 5.238/2/2008 (7.150/2008) și
nr. 5.399/2/2008 (7.317/2008), având ca obiect excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 75/2008, excepție ridicată din oficiu de
Curtea de Apel București — Secția a VII-a civilă și pentru cauze
privind conflicte de muncă și asigurări sociale.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Curtea, având în vedere că obiectul excepțiilor de
neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 2.696D/2008—
2.721D/2008 este identic, pune în discuție, din oficiu, problema
conexării cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.697D/2008—
2.721D/2008 la Dosarul nr. 2.696D/2008, care este primul
înregistrat.
Cauza este în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită
inadmisibilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
Prin încheierile din 2 și 16 decembrie 2008, pronunțate în
dosarele nr. 16.942/3/2008 (5.174/2008), nr. 5.723/2/2008
(7.547/2008), nr. 7.145/99/2007 (7.568/2008), nr. 590/122/2008
(5.908/2008), nr. 5.625/2/2008 (7.505/2008), nr. 980/87/2008
(6.921/2008), nr. 2.147/87/2008 (7.424/2008), nr. 4.892/2/2008
(6.281/2008), nr. 5.493/2/2008 (7.448/2008), nr. 5.618/2/2008
(7.492/2008), nr. 4.600/2/2008 (5.889/2008), nr. 5.759/2/2008
(7.560/2008), nr. 5.223/2/2008 (7.059/2008), nr. 5.119/2/2008
(6.888/2008), nr. 5.038/2/2008 (6.654/2008), nr. 5.680/2/2008
(7.521/2008), nr. 5.261/2/2008 (7.178/2008), nr. 19.922/3/2008
(7.308/2008), nr. 4.815/2/2008 (6.168/2008), nr. 1.185/87/2008
(7.610/2008), nr. 4.814/2/2008 (6.167/2008), nr. 5.619/2/2008
(7.493/2008), nr. 1.624/87/2008 (7.570/2008), nr. 1.641/87/2008
(7.573/2008), nr. 5.238/2/2008 (7.150/2008) și nr. 5.399/2/2008
(7.317/2008), Curtea de Apel București — Secția a VII-a
civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări
sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind
stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte
financiare în sistemul justiției, excepție ridicată din oficiu de
instanța de judecată.
În motivarea excepției Curtea de Apel București — Secția
a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și
asigurări sociale susține că textele de lege criticate sunt contrare
dispozițiilor art. 115 alin. (4), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 124
alin. (2) din Constituție. În acest sens, arată, în esență, că
niciunul dintre motivele invocate în nota de fundamentare ce
însoțește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 nu
definește o „situație extraordinară, a cărei reglementare să nu
poată fi amânată”, nejustificându-se prin urgența pe care o
reclamă pericolul unui interes public. Mai mult, niciunul dintre
scopurile enunțate în susținerea urgenței nu este susceptibil a fi
atins prin măsura schimbării competenței materiale de
soluționare a litigiilor privind drepturile salariale ale personalului
din justiție. Astfel, nici dezideratul unificării practicii, nici al
administrării și alocării unitare a fondurilor în domeniul justiției
pentru organizarea administrativă a instanțelor și parchetelor
sau plata drepturilor salariale, astfel cum au fost stabilite prin
hotărâri judecătorești, nici obiectivul înlăturării diferențierilor cu
privire la acordarea drepturilor salariale stabilite în favoarea
personalului din justiție nu determină situații care să justifice
urgența reglementării impuse de existența unui caz excepțional
ce reclamă adoptarea de soluții și măsuri imediate, în vederea
evitării unor grave atingeri aduse interesului public. În plus, nu
se poate susține că prin concentrarea recursurilor pentru o
anumită categorie de cauze la nivelul Înaltei Curți de Casație și
Justiție se realizează o veritabilă unificare a practicii
judecătorești din moment ce precedentul nu este consacrat ca
un izvor de drept. Curtea de Apel București mai susține și că
instituirea prin ordonanță de urgență a unei competențe
speciale, derogatorii de la dreptul comun al muncii, pentru
judecarea acțiunilor prin care se tinde la valorificarea unor
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drepturi salariale numai pentru o singură categorie profesională,
cea a personalului din domeniul justiției, fără o justificare
obiectivă și serioasă, contravine și principiului egalității în fața
legii consacrat de art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție, respectiv
variantei particulare a acestuia, în reglementarea art. 124
alin. (2) din Legea fundamentală.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului,
precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de
vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.
Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate nu
este întemeiată.
Avocatul Poporului, menționând că prin Decizia nr. 104 din
20 ianuarie 2009 Curtea a admis excepția de neconstituționalitate a textelor de lege criticate, consideră că excepția de
neconstituționalitate a devenit inadmisibilă.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992,
reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. I și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor
aspecte financiare în sistemul justiției, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, dispoziții
potrivit cărora:
— „Art. I. — (1) Cererile având ca obiect acordarea unor
drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind
salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor
categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și

completările ulterioare, precum și potrivit Ordonanței Guvernului
nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul
instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea,
precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare,
sunt soluționate, în primă instanță, de curțile de apel.
(2)Recursul împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță
de curțile de apel se judecă de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Art. II. — (1) Dispozițiile art. I se aplică și proceselor în curs
de judecată, având ca obiect soluționarea cererilor privind
acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din
sistemul justiției, începute sub legea anterioară.
(2)Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată
în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență vor fi trimise de îndată spre soluționare curților de apel,
prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.
(3)Recursurile împotriva hotărârilor pronunțate cu privire la
cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curților de apel la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se trimit
de îndată la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin încheiere
care nu este supusă niciunei căi de atac.”
Curtea de Apel București — Secția a VII-a civilă și pentru
cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale consideră
că aceste texte de lege contravin dispozițiilor constituționale ale
art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 115
alin. (4) care condiționează adoptarea ordonanțelor de urgență
de existența unor situații extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată și de obligația de a motiva urgența în cuprinsul
acestora și ale art. 124 alin. (2) prin care se arată că „justiția
este unică, imparțială și egală pentru toți”.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că textele de lege criticate au mai constituit obiect al
excepției de neconstituționalitate, iar prin Decizia nr. 104 din
20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea a constatat că
prevederile art. I și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 75/2008 contravin dispozițiilor art. 115 alin. (4) și (6), art. 21
alin. (3), art. 126 și art. 1 alin. (5) din Constituție.
Având în vedere că decizia amintită a fost pronunțată ulterior
sesizării Curții Constituționale cu soluționarea excepției de
neconstituționalitate în prezentele dosare, urmează ca, în
temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepția de
neconstituționalitate să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției, excepție
ridicată din oficiu de Curtea de Apel București — Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale
în dosarele nr. 16.942/3/2008 (5.174/2008), nr. 5.723/2/2008 (7.547/2008), nr. 7.145/99/2007 (7.568/2008), nr. 590/122/2008
(5.908/2008), nr. 5.625/2/2008 (7.505/2008), nr. 980/87/2008 (6.921/2008), nr. 2.147/87/2008 (7.424/2008), nr. 4.892/2/2008
(6.281/2008), nr. 5.493/2/2008 (7.448/2008), nr. 5.618/2/2008 (7.492/2008), nr. 4.600/2/2008 (5.889/2008), nr. 5.759/2/2008
(7.560/2008), nr. 5.223/2/2008 (7.059/2008), nr. 5.119/2/2008 (6.888/2008), nr. 5.038/2/2008 (6.654/2008), nr. 5.680/2/2008
(7.521/2008), nr. 5.261/2/2008 (7.178/2008), nr. 19.922/3/2008 (7.308/2008), nr. 4.815/2/2008 (6.168/2008), nr. 1.185/87/2008
(7.610/2008), nr. 4.814/2/2008 (6.167/2008), nr. 5.619/2/2008 (7.493/2008), nr. 1.624/87/2008 (7.570/2008), nr. 1.641/87/2008
(7.573/2008), nr. 5.238/2/2008 (7.150/2008) și nr. 5.399/2/2008 (7.317/2008).
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 26 februarie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 284
din 26 februarie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și II din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare
în sistemul justiției
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Claudia-Margareta Krupenschi

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor
aspecte financiare în sistemul justiției, excepție ridicată, din
oficiu, de Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția civilă și de
proprietate intelectuală în dosarele nr. 6.647/99/2007,
nr. 5.329/117/2007, nr. 2.271/62/2008, nr. 43.659/3/2006,
n r. 2.194/122/2007, nr. 33.632/3/2007, nr. 671/98/2008,
nr. 29.100/3/2007, nr. 22.673/3/2007, nr. 2.069/122/2007,
nr. 3.618/98/2007, nr. 354/40/2008, nr. 402/122/2008,
n r. 37.637/3/2007, nr. 2.192/2/2008, nr. 8.538/99/2007,
nr. 3.729/98/2007, nr. 33.549/3/2007 și nr. 19.364/3/2007.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Curtea, având în vedere obiectul identic al excepțiilor de
neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 133D/2009—
143D/2009 și nr. 168D/2009—175D/2009, pune în discuție, din
oficiu, problema conexării cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea dispune, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din
Legea nr. 47/1992, raportate la art. 164 din Codul de procedură
civilă, conexarea dosarelor nr. 168D/2009—175D/2009 și
nr. 134D/2009—143D/2009 la Dosarul nr. 133D/2009, care este
primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții
Constituționale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului
Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca
devenită inadmisibilă, deoarece, prin Decizia nr. 104 din
20 ianuarie 2009, Curtea Constituțională a constatat că
dispozițiile art. I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 75/2008 sunt neconstituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin încheierile din 4, 12 și 17 decembrie 2008, pronunțate
î n d o s a r e l e n r. 6 . 6 4 7 / 9 9 / 2 0 0 7 , n r. 5 . 3 2 9 / 11 7 / 2 0 0 7 ,
n r. 2.271/62/2008, nr. 43.659/3/2006, nr. 2.194/122/2007,
nr. 33.632/3/2007, nr. 671/98/2008, nr. 29.100/3/2007,
nr. 22.673/3/2007, nr. 2.069/122/2007, nr. 3.618/98/2007,
nr. 354/40/2008, nr. 402/122/2008, nr. 37.637/3/2007,

nr. 2.192/2/2008, nr. 8.538/99/2007, nr. 3.729/98/2007,
nr. 33.549/3/2007 și nr. 19.364/3/2007, Înalta Curte de Casație
și Justiție — Secția civilă și de proprietate intelectuală a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și II din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru
soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției.
Excepția a fost ridicată, din oficiu, de instanța de judecată cu
ocazia soluționării unor recursuri formulate împotriva unor
sentințe pronunțate de tribunale în cauze privind conflicte de
muncă și drepturi salariale.
În motivarea excepției de neconstituționalitate, Înalta
Curte de Casație și Justiție — Secția civilă și de proprietate
intelectuală arată, în esență, următoarele:
Dispozițiile art. I și II din Ordonanța urgență a Guvernului
nr. 75/2008 contravin prevederilor art. 115 alin. (4) din Legea
fundamentală, deoarece, în realitate, nu există o situație
extraordinară legată de competența de soluționare a cauzelor,
a cărei reglementare nu poate fi amânată. Textele de lege
criticate cuprind norme de procedură civilă, referitoare la
competența materială de soluționare a cauzelor în primă
instanță și în recurs, în vreme ce motivele care justifică urgența
adoptării actului normativ atacat se referă la aspecte și implicații
financiare legate de punerea în executare a hotărârilor
judecătorești, aspecte ce nu pot fi rezolvate prin norme de
procedură care reglementează competența în primă instanță și
în recurs.
Totodată, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 75/2008 sunt de natură a afecta grav activitatea și
organizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, ceea ce
contravine art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală. Astfel,
modificarea competenței de soluționare a recursurilor, care
anterior revenea curților de apel, în sensul învestirii Înaltei Curți
de Casație și Justiție are ca efect supradimensionarea activității
instanței supreme, aceasta având, la rândul său, consecințe
asupra celerității și calității actului de justiție. Prin urmare, este
încălcat și art. 21 alin. (3) din Constituție, în conformitate cu care
„părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzei
într-un termen rezonabil” față de împrejurarea că la instanța
supremă nu există o secție specializată în soluționarea litigiilor
de muncă, acestea funcționând doar la nivelul instanțelor
inferioare.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului apreciază că excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 75/2008 a devenit inadmisibilă, având
în vedere că prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, Curtea
Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate
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referitoare la aceleași dispoziții legale; or, potrivit art. 29 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, nu pot face obiectul excepției prevederile
constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a
Curții Constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate,
raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor
aspecte financiare în sistemul justiției, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, care au
următorul conținut:
— Art. I: „(1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi
salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte
drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de
personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările
ulterioare, precum și potrivit Ordonanței Guvernului nr. 8/2007
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și
din cadrul altor unități din sistemul justiției, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare,
sunt soluționate, în primă instanță, de curțile de apel.
(2) Recursul împotriva hotărârilor pronunțate în primă
instanță de curțile de apel se judecă de Înalta Curte de Casație
și Justiție.”;

— Art. II: „(1) Dispozițiile art. I se aplică și proceselor în curs
de judecată, având ca obiect soluționarea cererilor privind
acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din
sistemul justiției, începute sub legea anterioară.
(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată
în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență vor fi trimise de îndată spre soluționare curților de apel,
prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.
(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronunțate cu privire la
cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curților de apel la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se trimit
de îndată la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin încheiere
care nu este supusă niciunei căi de atac.”
În susținerea excepției de neconstituționalitate, Înalta Curte
de Casație și Justiție — Secția civilă și de proprietate
intelectuală a invocat încălcarea prevederilor constituționale ale
art. 21 alin. (3) privind dreptul părților la un proces echitabil și la
soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și ale art. 115
alin. (4) și (6), care reglementează condițiile în care legiuitorul
delegat poate adopta o ordonanță de urgență.
Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată
că, prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie
2009, instanța de contencios constituțional a admis excepția de
neconstituționalitate ridicată, din oficiu, de Înalta Curte de
Casație și Justiție — Secția civilă și de proprietate intelectuală
și a constatat că dispozițiile art. I și II din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru
soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției sunt
neconstituționale, fiind în contradicție cu prevederile art. 115
alin. (4) și (6), art. 21 alin. (3) și ale art. 1 alin. (5) din Legea
fundamentală.
Curtea observă că decizia menționată a fost pronunțată la o
dată ulterioară sesizării instanței de contencios constituțional cu
soluționarea prezentei excepții, astfel că, văzând și dispozițiile
art. 29 alin. (3) și (6) din Legea nr. 47/1992, excepția de
neconstituționalitate urmează să fie respinsă ca devenită
inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și II din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției, excepție ridicată,
din oficiu, de Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția civilă și de proprietate intelectuală în dosarele nr. 6.647/99/2007,
nr. 5.329/117/2007, nr. 2.271/62/2008, nr. 43.659/3/2006, nr. 2.194/122/2007, nr. 33.632/3/2007, nr. 671/98/2008, nr. 29.100/3/2007,
nr. 22.673/3/2007, nr. 2.069/122/2007, nr. 3.618/98/2007, nr. 354/40/2008, nr. 402/122/2008, nr. 37.637/3/2007, nr. 2.192/2/2008,
nr. 8.538/99/2007, nr. 3.729/98/2007, nr. 33.549/3/2007 și nr. 19.364/3/2007.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 26 februarie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În vederea susținerii politicii fiscal-bugetare și ținând cont de dificultățile înregistrate pe piața financiară internațională, cu
efecte negative asupra pieței interne,
pentru menținerea unui echilibru între nivelul veniturilor și al cheltuielilor, care să asigure stabilirea unui deficit al bugetului
general consolidat corelat cu obiectivele macroeconomice,
pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin Programul de convergență 2008—2011, privind consolidarea
bazei veniturilor bugetare,
pentru asigurarea unui mediu concurențial corect operatorilor economici cu produse supuse accizelor din grupa băuturilor
alcoolice și pentru diminuarea fenomenului de evaziune fiscală în acest domeniu,
se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

nr. 1, coloanele 6 și 7 se modifică și se înlocuiesc cu
coloanele 3, 4 și 5 din tabelul de mai jos:

U.M.

3

Acciza
(echivalent euro/U.M.)
2010

1 septembrie

2

3

4

5

hl/1 grad Plato1)

0,748

0,748

0,748

0,43

0,43

0,43

2.1. Vinuri liniștite

0,00

0,00

0,00

2.2. Vinuri spumoase

34,05

34,05

34,05

3.1. liniștite

0,00

0,00

0,00

3.2. spumoase

45,00

45,00

45,00

1

Bere,
din care:
1.1. Bere produsă de producătorii
independenți cu o capacitate de
producție anuală ce nu depășește
200 mii hl

2

Acciza (echivalent euro/U.M.)
2009
1 aprilie

0

1

1. La titlul VII „Accize și alte taxe speciale”, în anexa

Vinuri

Băuturi fermentate, altele decât bere și
vinuri

hl de produs

hl de produs

4

Produse intermediare

hl de produs

65,00

65,00

65,00

5

Alcool etilic

hl de alcool pur2)

750,00

750,00

750,00

475,00

475,00

475,00

5.1. Produs de micile distilerii cu o
capacitate care nu depășește 10 hl de
alcool pur/an
Tutun prelucrat
6

Țigarete**

1.000 țigarete

57,00

64,00

74,00

7

Țigări și țigări de foi

1.000 bucăți

57,00

64,00

64,00

8

Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării
în țigarete

kg

73,00

81,00

81,00

9

Alte tutunuri de fumat

kg

73,00

81,00

81,00

tonă

547,00

547,00

547,00

1.000 litri

421,19

421,19

421,19

Produse energetice
10

Benzină cu plumb

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/27.III.2009

0

11
12
13

14

1

3

4

5

tonă

436,00

436,00

452,00

1.000 litri

335,72

335,72

348,04

tonă

336,00

336,00

347,00

1.000 litri

283,920

283,920

293,215

13.1. utilizată în scop comercial

14,40

14,40

15,00

13.2. utilizată în scop necomercial

15,00

15,00

15,00

128,26

128,26

128,26

113,50

113,50

113,50

0,00

0,00

0,00

2,60

2,60

2,60

15.2.1. în scop comercial

0,17

0,17

0,17

15.2.2. în scop necomercial

0,27

0,27

0,32

tonă

469,89

469,89

469,89

1.000 litri

375,91

375,91

375,91

tonă

469,89

469,89

469,89

1.000 litri

375,91

375,91

375,91

0,15

0,15

0,15

0,30

0,30

0,30

18.1. Electricitate utilizată în scop
comercial

0,42

0,42

0,50

18.2. Electricitate utilizată în scop
necomercial

0,84

0,84

1,00

Benzină fără plumb
Motorină
Păcură

2

1.000 kg

Gaz petrolier lichefiat

1.000 kg

14.1. utilizat drept combustibil pentru
motor
14.2. utilizat drept combustibil pentru
încălzire
14.3. utilizat în consum casnic3)
15

Gaz natural

GJ

15.1. utilizat drept combustibil pentru
motor
15.2. utilizat drept combustibil pentru
încălzire

16

Petrol lampant

(kerosen)4)

16.1. utilizat drept combustibil pentru
motor
16.2. utilizat drept combustibil pentru
încălzire
17

Cărbune și cocs

GJ

17.1. utilizat în scopuri comerciale
17.2. utilizat în scopuri necomerciale
18

Electricitate

MWh

2. La titlul VII „Accize și alte taxe speciale”, în anexa
nr. 1, primul asterisc de la nota de subsol se abrogă.
Art. II. — Structura accizei totale pentru nivelul accizei
la țigarete de 57 euro/1.000 țigarete, prevăzută la nr. crt. 6
al tabelului de la art. I pct. 1, valabil de la 1 aprilie 2009

până la 31 august 2009 inclusiv, este de 35,06 euro/1.000
țigarete + 23% din prețul maxim de vânzare cu amănuntul
declarat.
Art. III. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la
data de 1 aprilie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 25 martie 2009.
Nr. 29.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 400/2008
pentru aprobarea componenței Comisiei interministeriale de coordonare
a Programului „Electrificare 2007—2009”
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului
„Electrificare 2007—2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management
al programului, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:
Art. I. — Articolul 1 din Ordinul ministrului internelor și
reformei administrative nr. 400/2008 pentru aprobarea
componenței Comisiei interministeriale de coordonare a
Programului „Electrificare 2007—2009”, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 13 februarie 2008, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — În vederea conducerii Programului «Electrificare
2007—2009» se constituie Comisia interministerială de
coordonare, cu următoarea componență nominală:

1. președinte: Cătălin Vrabie — secretar de stat pentru
comunitățile locale din cadrul Ministerului Administrației și
Internelor;
2. membru: Tudor Șerban — secretar de stat din partea
Ministerului Economiei;
3. membru: Grațiela Denisa Iordache — secretar de stat din
partea Ministerului Finanțelor Publice.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 16 martie 2009.
Nr. 15.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
privind delegarea către secretarul de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare
și planificare a competenței îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea ministrului apărării
naționale
Pentru aplicarea dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Se deleagă secretarului de stat și șef al
Departamentului pentru politica de apărare și planificare
competența pentru aprobarea desfășurării activităților
internaționale de către titularii Planului cu activități internaționale
ale Ministerului Apărării Naționale, denumit în continuare PAI,
după cum urmează:
a) pentru activitățile care sunt prevăzute în proiectul PAI,
până la aprobarea acestuia;

b) pentru suplimentarea fondurilor aprobate anterior prin PAI,
în cazuri temeinic justificate, cu precizarea sursei de finanțare,
în limitele bugetului aprobat;
c) pentru activitățile care nu au fost prevăzute în PAI.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activitățile care
presupun participarea secretarilor de stat, șefului Statului Major
General, secretarului general sau directorului general al Direcției
generale de informații a apărării.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară
București, 24 martie 2009.
Nr. M.34.
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI LOCUINȚEI

MINISTERUL
FINANȚELOR PUBLICE

MINISTERUL
ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Nr. 163 din 17 martie 2009

Nr. 540 din 19 martie 2009

Nr. 23 din 19 martie 2009

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
În temeiul art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor
de locuințe, al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările
ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și locuinței, ministrul finanțelor publice și viceprim-ministrul, ministrul administrației
și internelor emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din
Ministrul dezvoltării regionale
și locuinței,
Vasile Blaga

12 martie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

p. Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Cristian Făiniși,
secretar de stat

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Prin prezentele norme metodologice se
reglementează modul de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței
energetice a blocurilor de locuințe, acțiunile corespunzătoare
fiecărei etape necesare implementării programelor locale,
precum și conținutul-cadru al contractului de mandat și al
documentelor pentru finanțarea executării lucrărilor de
intervenție.
CAPITOLUL II
Acțiunile corespunzătoare fiecărei etape
necesare implementării programelor de creștere
a performanței energetice la blocurile de locuințe
SECȚIUNEA 1
Etapa I — Identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe

Art. 2. — (1) În conformitate cu prevederile art. 3 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, coordonatorul
local desfășoară următoarele acțiuni:
a) identificarea blocurilor de locuințe construite după proiecte
elaborate în perioada 1950—1990 în cadrul unității administrativteritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului București;

b) completarea fișei tehnice pentru fiecare bloc de locuințe
identificat conform lit. a), după modelul prevăzut în anexa nr. 1;
c) inventarierea blocurilor de locuințe identificate, pe
cartiere/cvartale/puncte termice.
(2) Blocurile de locuințe inventariate potrivit alin. (1) lit. c) se
grupează, de regulă, pe regimuri de înălțime — până la P+4
etaje inclusiv și, respectiv, peste P+4 etaje. În cadrul acestei
grupări, inventarierea se poate realiza pe tipuri de blocuri cu
soluții constructive similare ale anvelopei, în funcție de
perioadele de proiectare.
Art. 3. — (1) În vederea implementării programelor
multianuale local și național, coordonatorul local realizează și
actualizează lunar baza de date specifice prin includerea și
gestionarea datelor și informațiilor prevăzute la art. 2.
(2) Datele și informațiile incluse în bazele de date sunt de
interes public.
(3) Coordonatorul local pune la dispoziția Ministerului
Dezvoltării Regionale și Locuinței datele și informațiile din baza
de date specifice.
SECȚIUNEA a 2-a
Etapa a II-a — Înștiințarea asociației de proprietari
privind înscrierea în programul local multianual

Art. 4. — (1) Coordonatorul local înștiințează asociațiile de
proprietari asupra posibilității înscrierii în programul local
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multianual și transmite proiectul de contract de mandat semnat
de acesta, în două exemplare originale.
(2) Modelul înștiințării și conținutul-cadru al contractului de
mandat sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3.
Art. 5. — (1) Președintele fiecărei asociații de proprietari
înștiințate afișează la avizierul asociației înștiințarea și proiectul
contractului de mandat și convoacă, în condițiile legii, adunarea
generală a proprietarilor.
(2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăște, cu acordul
majorității proprietarilor, înscrierea în programul local, în
condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 18/2009, și semnarea contractului de mandat
transmis de coordonatorul local.
(3) Modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor este
prevăzut în anexa nr. 4.
SECȚIUNEA a 3-a
Etapa a III-a — Hotărârea adunării generale a proprietarilor
de înscriere în programul local

Art. 6. — (1) În temeiul hotărârii adunării generale a
proprietarilor, președintele asociației de proprietari semnează
contractul de mandat și solicită, în scris, coordonatorului local
înscrierea în programul local.
(2) Solicitarea asociației de proprietari este însoțită de
documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 18/2009. Modelul-cadru al solicitării
privind înscrierea în programul local și modelul listei
proprietarilor din imobil sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6.
(3) Coordonatorul local centralizează solicitările asociațiilor
de proprietari și întocmește programul local.
(4) Programul local cuprinde date și informații privind
blocurile de locuințe inventariate, precum și solicitările
asociațiilor de proprietari de includere în program și stadiul
acțiunilor întreprinse.
(5) Coordonatorul local actualizează lunar programul local.
SECȚIUNEA a 4-a
Etapa a IV-a — Proiectarea lucrărilor de intervenție

Art. 7. — (1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se
realizează printr-un singur contract de servicii, atribuit printr-o
procedură unică de achiziție publică.
(2) Caietul de sarcini al procedurii de atribuire a contractului
de servicii privind executarea lucrărilor de intervenție conține în
mod obligatoriu următoarele cerințe:
a) efectuarea expertizei tehnice;
b) înștiințarea, după caz, a coordonatorului local asupra
necesității efectuării lucrărilor de reparații/consolidări care
condiționează executarea lucrărilor de intervenție;
c) efectuarea auditului energetic, cu elaborarea certificatului
de performanță energetică a blocului de locuințe, corespunzător
stării tehnice inițiale, precum și după realizarea lucrărilor de
intervenție;
d) elaborarea documentației de avizare pentru lucrările de
intervenție;
e) elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea
executării lucrărilor de intervenție și obținerea avizelor și
acordurilor necesare emiterii autorizației de construire;
f) întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și
verificarea acestora pentru respectarea cerinței esențiale
„rezistență mecanică și stabilitate”, precum și pentru
respectarea cerinței esențiale „securitate la incendiu”;
g) elaborarea caietului de sarcini aferent documentației de
atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru
executarea lucrărilor de intervenție;
h) asigurarea asistenței tehnice pe perioada executării
lucrărilor de intervenție, inclusiv participarea la inspecție în
fazele determinante;
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i) elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor, cu ocazia
recepției la terminarea lucrărilor, precum și punerea la dispoziția
coordonatorului local a certificatului de performanță energetică
corespunzător blocului de locuințe izolat termic.
(3) Contractul de servicii prevede în mod expres
obligativitatea efectuării plăților numai după finalizarea și
recepția de către coordonatorul local a fiecărei faze cerute și
înscrise în contract.
Art. 8. — (1) Prima fază a proiectării lucrărilor de intervenție
la blocul de locuințe este expertizarea tehnică pentru analiza
structurii de rezistență a blocului de locuințe cuprins în
programul local.
(2) Expertiza tehnică se realizează de către un expert tehnic,
persoană fizică atestată pentru cerința esențială „rezistență
mecanică și stabilitate”.
(3) Conținutul-cadru al expertizei tehnice este prevăzut în
anexa nr. 7.
Art. 9. — (1) În cazul în care expertiza tehnică nu prevede
necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații care
condiționează executarea lucrărilor de intervenție, se trece la
cea de-a doua fază a proiectării lucrărilor de intervenție,
respectiv la efectuarea auditului energetic.
(2) Auditul energetic se realizează de către un auditor
energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul I,
specialitatea construcții și/sau construcții și instalații.
(3) Conținutul-cadru al auditului energetic este prevăzut în
anexa nr. 8.
Art. 10. — (1) După efectuarea auditului energetic se trece la
cea de-a treia fază a proiectării lucrărilor de intervenție, și anume
la întocmirea documentației de avizare pentru lucrări de
intervenție.
(2) Conținutul-cadru al documentației de avizare pentru
lucrările de intervenție în vederea creșterii performanței
energetice a blocurilor de locuințe este prevăzut în anexa nr. 9.
Art. 11. — (1) După elaborarea documentației de avizare
prevăzute la art. 10, coordonatorul local propune spre aprobare
consiliului local, în condițiile legii, indicatorii tehnico-economici
pentru fiecare obiectiv de investiții.
(2) Indicatorii tehnico-economici aprobați stau la baza
completării, prin act adițional, a contractului de mandat cu
valoarea și durata executării lucrărilor de intervenție, precum și
cu sumele aferente cotelor de participare la finanțarea acestora,
în condițiile legii.
Art. 12. — (1) După aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, coordonatorul local notifică asociația de proprietari
cu privire la aprobarea acestora și transmite semnat, în două
exemplare originale, proiectul actului adițional la contractul de
mandat.
(2) Odată cu notificarea, coordonatorul local comunică
asociației de proprietari documentația de avizare pentru lucrările
de intervenție și indicatorii tehnico-economici, cu specificarea
cotei-părți ce revine asociației de proprietari pentru finanțarea
executării lucrărilor de intervenție, precum și a duratei de
execuție a acestora.
(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 10.
Art. 13. — (1) Președintele asociației de proprietari notificate
afișează la avizierul asociației notificarea și proiectul actului
adițional la contractul de mandat și convoacă, în condițiile legii,
adunarea generală a proprietarilor.
(2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăște, cu acordul
majorității proprietarilor, semnarea actului adițional la contractul
de mandat de către președintele asociației de proprietari pentru
finanțarea executării lucrărilor de intervenție și stabilește cota
de participare la fondul de reparații ce revine fiecărui proprietar,
proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate.
(3) În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea
notificării, președintele asociației de proprietari transmite
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coordonatorului local actul adițional la contractul de mandat,
semnat și însoțit de hotărârea adunării generale a proprietarilor.
(4) Netransmiterea actului adițional la contractul de mandat
coordonatorului local, semnat, în termenul prevăzut la alin. (3),
conduce la rezilierea contractului de mandat încheiat cu
asociația de proprietari.
(5) În cazuri temeinic motivate, termenul prevăzut la alin. (3)
poate fi prelungit, cu acordul scris al coordonatorului local, cu
cel mult 15 zile lucrătoare. La expirarea celor 15 zile lucrătoare,
contractul de mandat se reziliază, în condițiile în care
președintele asociației de proprietari nu transmite
coordonatorului local, semnat, actul adițional la contractul de
mandat.
(6) Modelul hotărârii adunării generale a asociației de
proprietari este prevăzut în anexa nr. 11.
Art. 14. — După semnarea și transmiterea actului adițional la
contractul de mandat, coordonatorul local emite autorizația de
construire și se trece la faza a patra a proiectării lucrărilor de
intervenție, și anume la întocmirea și verificarea proiectului
tehnic și a detaliilor de execuție, precum și la elaborarea
caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de execuție.
SECȚIUNEA a 5-a
Etapa a V-a — Executarea lucrărilor de intervenție

Art. 15. — Contractarea executării lucrărilor de intervenție se
realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
achizițiile publice.
Art. 16. — (1) Materialele și sistemele izolante utilizate de
contractorul executării lucrărilor de intervenție trebuie să fie
însoțite de declarațiile de conformitate ale producătorilor, prin
care să se ateste conformitatea cu specificațiile tehnice
recunoscute în condițiile legii.
(2) Declarațiile de conformitate se anexează la documentele
ce completează cartea tehnică a construcției.
Art. 17. — Coordonatorii locali, asociațiile de proprietari și
executanții lucrărilor de intervenție sunt obligați să ia toate
măsurile tehnico-organizatorice și financiare care le revin,
potrivit legii, pentru continuarea lucrărilor conform graficului de
execuție stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici
aprobați și în durata de execuție stabilită prin autorizația de
construire.
Art. 18. — (1) Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de
intervenție se realizează prin diriginți de șantier autorizați
conform legislației în vigoare. Obligațiile și răspunderile
diriginților de șantier sunt cele prevăzute în Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.
(2) Programul de control al executării lucrărilor de intervenție
cuprinde inspecția în următoarele faze determinante:
a) inspecția suprafețelor exterioare ale anvelopei blocului de
locuințe pregătite în vederea aplicării sistemului termoizolant;
b) inspecția suprafețelor exterioare ale anvelopei blocului de
locuințe privind modul de fixare/prindere a sistemului
termoizolant corespunzător specificației producătorului.
SECȚIUNEA a 6-a
Etapa a VI-a — Recepția la terminarea lucrărilor
și eliberarea certificatului de performanță energetică,
cu evidențierea consumului anual specific de energie
calculat pentru încălzire

Art. 19. — La terminarea lucrărilor de intervenție,
coordonatorul local organizează recepția la terminarea lucrărilor,
cu participarea reprezentantului desemnat al asociației de
proprietari, și pune la dispoziția acesteia certificatul de
performanță energetică a blocului de locuințe, cu evidențierea
consumului anual specific pentru încălzire al blocului de locuințe
izolat termic.

Art. 20. — Recepția finală se organizează de către
coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanție de
bună execuție de 3 ani, cu participarea reprezentantului
desemnat al asociației de proprietari.
CAPITOLUL III
Finanțarea lucrărilor de intervenție din alocații
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Locuinței
SECȚIUNEA 1
Fundamentarea necesarului de alocații de la bugetul de stat

Art. 21. — Autoritățile administrației publice locale
centralizează blocurile de locuințe cu indicatori tehnicoeconomici aprobați conform conținutului-cadru prevăzut în
anexa nr. 12 și incluse în programele locale, pe care le
înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței.
Art. 22. — Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
examinează centralizatoarele cu blocurile de locuințe care au
indicatori tehnico-economici aprobați și sunt cuprinse în
programul local, fundamentează și prezintă Ministerului
Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul
bugetului de stat a sumei necesare pentru finanțarea executării
lucrărilor de intervenție în condițiile prevăzute la art. 13 lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009.
Art. 23. — În limita sumelor aprobate prin legea bugetului de
stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței repartizează
și comunică coordonatorilor locali sumele aprobate pentru
finanțarea de la bugetul de stat a executării lucrărilor de
intervenție.
Art. 24. — În limita sumelor aprobate pentru anul în curs,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței definitivează lista
de priorități a blocurilor de locuințe și elaborează programul
național privind executarea lucrărilor de intervenție, care se
aprobă prin ordin al ministrului.
SECȚIUNEA a 2-a
Finanțarea de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței

Art. 25. — Coordonatorul local asigură cu prioritate, din
bugetul local, cota-parte ce îi revine pentru executarea și
finalizarea lucrărilor de intervenție potrivit prevederilor art. 13
lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, pentru
blocurile de locuințe cuprinse în programul național multianual.
Art. 26. — Lunar, contractorul executării lucrărilor de
intervenție prezintă coordonatorului local, până la data de 5 a
fiecărei luni pentru luna precedentă, situația lucrărilor executate
și situația de plată lunară, verificate și avizate conform legislației
specifice în vigoare.
Art. 27. — Coordonatorul local aprobă decontul justificativ
întocmit conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 13 și
îl înregistrează, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna
precedentă, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței.
Art. 28. — Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței:
a) examinează deconturile justificative;
b) întocmește nota de fundamentare, conform conținutuluicadru prevăzut în anexa nr. 14, în vederea deschiderii de credite
bugetare;
c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de
credite bugetare privind plata de la bugetul de stat, în condițiile
art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009,
a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de
intervenție.
Art. 29. — În limita creditelor bugetare deschise, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Locuinței virează sumele aprobate în
contul de venituri al bugetului local 21.42.02.12 „Venituri ale
bugetului local — Subvenții pentru creșterea performanței
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energetice a blocurilor de locuințe”, deschis la unitățile teritoriale
ale Trezoreriei Statului.
Art. 30. — (1) Concomitent cu transmiterea lunară a
decontului justificativ la Ministerul Dezvoltării Regionale și
Locuinței, coordonatorul local solicită fiecărei asociații de
proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părți de
participare pentru lucrările executate în luna precedentă,
înaintându-se, în copie, factura emisă de contractorul executării
lucrărilor de intervenție și situația de lucrări executate, verificată
și avizată conform legislației specifice.
(2) Asociația de proprietari virează suma prevăzută la
alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unității administrativteritoriale în contul de sume de mandat deschis la unitatea
teritorială a Trezoreriei Statului.
Art. 31. — Pentru finanțarea executării lucrărilor de
intervenție, coordonatorii locali deschid la unitățile teritoriale ale
Trezoreriei Statului contul 50.02.40 „Disponibil din fonduri cu
destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de
locuințe”, în care se virează sumele corespunzătoare primite din
alocații de la bugetul de stat, sumele prevăzute cu această
destinație în bugetul local și sumele aferente cotei-părți de
participare ce revine fiecărei asociații de proprietari, în condițiile
și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 18/2009.
Art. 32. — (1) Sumele din alocații de la bugetul de stat și din
fondul de reparații al asociației de proprietari se virează de
coordonatorul local în contul prevăzut la art. 31, în termen de
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două zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile
prevăzute la art. 29 și art. 30 alin. (2).
(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în
contul prevăzut la art. 31, coordonatorul local virează sumele în
conturile contractorilor nominalizați în deconturile justificative.
Art. 33. — Coordonatorii locali răspund, în condițiile legii, de
utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat,
precum și a celor primite de la asociațiile de proprietari pentru
finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de
intervenție.
Art. 34. — Sumele alocate de la bugetul de stat pentru
cofinanțarea executării lucrărilor de intervenție neutilizate până
la închiderea anului se restituie la bugetul de stat.
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 35. — (1) Înainte de efectuarea recepției finale,
coordonatorul local preia toate documentele de la contractorii
proiectării și, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenție și le
predă asociației de proprietari, împreună cu actele de recepție,
în vederea completării cărții tehnice a construcției cu toate
documentele prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Documentele necesare pentru completarea cărții tehnice
a construcției se predau asociației de proprietari pe bază de
proces-verbal și sunt prevăzute în anexa nr. 15.
Art. 36. — Anexele nr. 1—15 fac parte integrantă din
prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Județul 
Municipiul/Orașul/Comuna ................./Sectorul ...... al municipiului București
FIȘA TEHNICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE

nr. ......... din ..*)
1. Identificare generală:
Adresa blocului de locuințe:

str. . nr. ., bl. .., cartier/cvartal 

Zona climatică:
2. Date generale tehnice:
Anul construirii:
Perioada de proiectare:
Tipul proiectului:
Regimul de înălțime:
Aria construită: (m2)
Aria desfășurată: (m2)
Aria utilă: (m2)
Nr. total apartamente:
din care:
1 cameră
2 camere
3 camere
4 camere
5 camere
Spații cu altă destinație (la parter/mezanin, după caz):
Număr și tip tronsoane (de capăt, de mijloc):

unicat, tip, refolosibil
(S)+P+(mezanin)+nE+(mansardă)






DA/NU


*) Numărul și data înregistrării fișei tehnice la autoritatea administrației publice.
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3. Alcătuirea generală constructivă și de arhitectură

Subsol:
□ tehnic vizitabil
□ canal termic
□ spații cu altă destinație decât cea de locuință
Forma în plan:
□ simetrică
□ nesimetrică
Poziția în ansamblu:
□ Izolată
□ Cu vecinătăți
Terasa:
□ Circulabilă
□ Necirculabilă
□ Acoperiș tip șarpantă
Structura anvelopei opace (pereții exteriori):
□ Cărămidă plină (37,5 cm);
□ Cărămidă cu goluri (37,5 cm);
□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA (27 cm);
□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și vată minerală (vm) (22 cm);
□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA GBN (27 cm);
□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și polistiren expandat (polist.) (27 cm);
□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și vm (27 cm);
□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA (30 cm);
□ Alta: ..
Structura de rezistență:
— verticală:
□ Zidărie simplă;
□ Zidărie cu stâlpișori și centuri de beton armat;
□ Grinzi și stâlpi de beton armat;
□ Cadre din beton armat;
□ Pereți structurali din beton armat monolit;
□ Panouri mari prefabricate;
□ Structură mixtă (cadre și pereți structurali);
— orizontală:
□ Planșee din beton armat monolit;
□ Planșee din beton armat prefabricat.
Instalația interioară de încălzire:
□ Sistem de încălzire districtuală;
□ Centrală termică de bloc care utilizează:
□ gaz metan;
□ combustibil lichid (CLU, motorină):
□ lemn;
□ cărbune;
□ Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) în proporție de ........% din numărul total de apartamente.

Întocmit
...............................................................................
(numele și prenumele persoanei desemnate
de coordonatorul local să completeze fișa tehnică)
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

— model —

Județul ........................
Municipiul/Orașul/Comuna .................../Sectorul .... al municipiului București

Către
Asociația de proprietari
localitatea ............................, județul/sectorul ................., str. ..........................
nr. ........, bl. ........., cod poștal ...................

Dnei/Dlui Președinte
ÎNȘTIINȚARE

În aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice
a blocurilor de locuințe, prin prezenta vă înștiințăm asupra posibilității de înscriere în programul local multianual privind creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe.
Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin realizarea unor lucrări de izolare termică a blocurilor de
locuințe, are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii
climatului termic interior, respectiv reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Totodată, se realizează și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.
Prin actul normativ sus-menționat se stabilesc:
— lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada
1950—1990;
— etapele necesare realizării lucrărilor de intervenție;
— modul de finanțare a lucrărilor de intervenție;
— obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și ale asociațiilor de proprietari.
Finanțarea executării lucrărilor de intervenție menționate anterior se asigură astfel:
a) 50% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Locuinței;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite;
c) 20% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.
Anexat la prezenta înștiințare vă transmitem contractul de mandat, semnat, în două exemplare originale.
Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociația de proprietari în vederea stabilirii
măsurilor și acțiunilor ce se impun în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009,
pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe.
În cazul în care solicitați înscrierea în programul local privind creșterea performanței energetice și semnați contractul de
mandat anexat, după aprobarea conform legii a indicatorilor tehnico-economici veți fi notificat/notificată asupra valorii investiției și
a sumelor corespunzătoare cotei ce revine asociației de proprietari.
În cazul în care veți fi de acord cu valoarea investiției, va trebui să transmiteți, semnat, actul adițional la contractul de
mandat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la notificare.
Vă rugăm să afișați contractul de mandat și prezenta înștiințare la avizierul asociației și să convocați, cu respectarea
prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî asupra înscrierii în programul local, precum și asupra semnării
contractului de mandat de către președintele asociației de proprietari.
Înscrierea în programul local se face prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local, însoțită de:
— contractul de mandat semnat de ambele părți;
— hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală a asociației de proprietari, cu acordul
majorității proprietarilor;
— lista proprietarilor din imobil.

Primar (coordonator local),
..............................................
(numele și semnătura)

L.S.
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

— conținut-cadru —
C O N T R A C T D E M A N D A T*)

Nr. /.......
Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în baza înștiințării primarului (coordonator
local) al . (municipiul/orașul/comuna/sectorul ..... al municipiului București) nr. . din data  și a Hotărârii
adunării generale a proprietarilor  nr. ..... din data ..... .
Prezentul contract se încheie între următoarele părți:
1. Municipiul/Orașul/Comuna ............../Sectorul  al municipiului București, cu sediul în localitatea/sectorul,
județul/municipiul București ..., str.  nr. ., telefon ., fax, reprezentat de dna/dnul
, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,
și
2. Asociația de proprietari .., cu sediul în localitatea , județul ./sectorul ., str.  nr. .,
bl. , telefon ., fax ., cont IBAN .. deschis la .., cod fiscal
.., reprezentată prin dna/dnul ., în calitate de președinte, posesoare/posesor a/al actului
de identitate tip  seria ......... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de .., domiciliată/domiciliat în
(localitatea) ........................., str. ....... nr. .........., bl. .........., sc. ......, et. ......, ap. ........, sectorul/județul ..................,
născută/născut la data de (ziua, luna, anul) .................... în (localitatea) ..................., sectorul/județul ............., fiica/fiul lui .............
și a/al ...................., cod numeric personal .. în calitate de mandant.
CAPITOLUL I
Obiectul contractului
Art. 1. — Obiectul prezentului contract îl constituie
mandatarea de către asociația de proprietari (mandant),
beneficiar al investiției, a coordonatorului local (mandatar) să
stabilească și să efectueze, în numele și pentru mandant, cu
titlu gratuit, măsurile și acțiunile ce se impun, în condițiile și cu
respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 18/2009, pentru creșterea performanței energetice a blocului
de locuințe.
CAPITOLUL II
Obligațiile părților contractante
Art. 2. — Obligațiile mandatarului (coordonator local) sunt
următoarele:
a) să elaboreze documentația de atribuire a contractelor de
proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție;
b) să organizeze procedurile de achiziție publică, să
semneze și să gestioneze contractele de achiziție publică pentru
prestarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de
intervenție;
c) să asigure întocmirea documentației de avizare pentru
lucrările de intervenție și să supună aprobării, conform legii,
indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;
d) să notifice mandantului documentația de avizare pentru
lucrările de intervenție și indicatorii tehnico-economici care stau
la baza completării contractului de mandat, prin act adițional, cu
valorile și durata lucrărilor de intervenție și sumele aferente
cotelor de participare ale celor două părți;
e) să transmită mandantului actul adițional la prezentul
contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de
intervenție, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea
lucrărilor și durata de execuție a lucrărilor de intervenție;
f) să contracteze executarea lucrărilor de intervenție după
semnarea actului adițional la contractul de mandat;
g) să emită certificatul de urbanism, autorizația de construire
și ordinul de începere a lucrărilor;
h) să organizeze recepția la terminarea lucrărilor și recepția
finală după expirarea garanției de bună execuție;
i) să predea mandantului documentația legală pentru
completarea cărții tehnice a construcției;
j) să deschidă un cont separat în numele unității
administrativ-teritoriale la unitățile teritoriale ale Trezoreriei

Statului pentru finanțarea execuției lucrărilor de intervenție, în
condițiile legii;
k) să efectueze plata lucrărilor de intervenție executate, în
cotele și în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2009, conform documentelor de plată;
l) să solicite mandantului virarea sumei aferente părții ce îi
revine, pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate;
m) să desfășoare orice acțiuni necesare executării în condiții
de eficiență a lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe;
n) să înștiințeze mandantul asupra existenței oricărei situații
de natură să îi prejudicieze interesele, precum și asupra
acțiunilor întreprinse.
Art. 3. — Actele juridice încheiate de către mandatar, în
limitele mandatului, sunt opozabile terților.
Art. 4. — Obligațiile mandantului (asociația de proprietari)
sunt următoarele:
A. Obligațiile membrilor asociației de proprietari sunt:
a) să își însușească valorile și durata de execuție cuprinse în
documentația de avizare pentru lucrările de intervenție și în
indicatorii tehnico-economici;
b) să împuternicească președintele asociației de proprietari
să semneze actul adițional la contractul de mandat;
c) să constituie suma necesară cofinanțării corespunzătoare
cotei-părți prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 18/2009;
d) să desemneze un reprezentant pentru recepția la
terminarea lucrărilor și pentru recepția finală.
B. Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca
reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:
a) să informeze membrii asociației de proprietari, prin
afișarea la avizierul asociației a tuturor documentelor
primite/transmise de la/la mandatar;
b) să convoace, conform legii, adunarea generală a
proprietarilor imediat după primirea de la mandatar a
documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și a
indicatorilor tehnico-economici, în vederea aducerii la cunoștință
a valorilor și a duratei de execuție, precum și pentru stabilirea
cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

*) Prezentul contract de mandat reprezintă un model care cuprinde clauzele minime și obligatorii, părțile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.
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c) să supună aprobării adunării generale a proprietarilor:
— lucrările de intervenție fundamentate în documentația de
avizare a lucrărilor de intervenție;
— cuantumul sumei necesare cofinanțării executării lucrărilor
de intervenție, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 18/2009;
— cotele de participare la fondul de reparații stabilite în
sarcina fiecărui proprietar, direct proporțional cu cota-parte
indiviză de proprietate, pentru constituirea sumei necesare
cofinanțării executării lucrărilor de intervenție;
d) să semneze și să transmită coordonatorului local, în
maximum 30 de zile lucrătoare, actul adițional la prezentul
contract de mandat, în care se prevede valoarea lucrărilor de
intervenție;
e) să vireze pe numele mandatarului suma ce îi revine,
conform legii, pentru plata lucrărilor de intervenții executate.
Art. 5. — Mandantul nu poate solicita modificări ale
proiectului în baza căruia s-a emis autorizația de construire.
Art. 6. — În cazul în care adunarea generală a asociației de
proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție
fundamentate în documentația de avizare, hotărârea motivată
a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă mandatarului.
CAPITOLUL III
Termenul contractului
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Art. 13. — Dacă forța majoră acționează sau se estimează
că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde
celeilalte daune-interese.
CAPITOLUL VI
Notificări
Art. 14. — În accepțiunea părților contractante, orice notificare
adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită
dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
Art. 15. — În cazul în care notificarea se face prin poștă, ea
va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire și se consideră primită de destinatar la data menționată
de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
Art. 16. — Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se
consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi
lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în
prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.
Art. 17. — Notificările verbale nu se iau în considerare de
niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul
uneia dintre modalitățile prevăzute la articolele precedente.
CAPITOLUL VII
Litigii

Art. 7. — (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la
data semnării lui de către ambele părți.
(2) Contractul are valabilitate până la data procesului-verbal
de recepție finală.

Art. 18. — În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este
posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare
instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IV
Încetarea contractului

CAPITOLUL VIII
Clauze finale

Art. 8. — Prezentul contract încetează de plin drept, fără
somație și fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:
a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede
necesitatea executării unor lucrări de consolidare/reparații care
condiționează executarea lucrărilor de intervenție, iar
coordonatorul local dispune încetarea contractului;
b) mandantul hotărăște că nu este de acord cu executarea
lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștință a
documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și a
indicatorilor tehnico-economici;
c) la data semnării procesului-verbal de recepție finală a
lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe nr. ... .

Art. 9. — Forța majoră este constatată de o autoritate
competentă.
Art. 10. — Forța majoră exonerează părțile contractante de
îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de
mandat, pe toată perioada în care aceasta acționează.
Art. 11. — Îndeplinirea contractului va fi suspendată în
perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
Art. 12. — Partea contractantă care invocă forța majoră are
obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet,
producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 19. — (1) În prezentul contract, cu excepția unei
prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include
forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile
lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.
Art. 20. — Modificarea prezentului contract se face numai
prin act adițional încheiat între părțile contractante.
Art. 21. — Fac parte integrantă din prezentul contract
următoarele anexe:
— anexa nr. 1 — Hotărârea adunării generale a proprietarilor
nr.  din data de .. (în original);
— anexa nr. 2 — Lista proprietarilor din blocul de locuințe.
Art. 22. — Prezentul contract de mandat constituie titlu
executoriu pentru sumele avansate de autoritățile administrației
publice locale în condițiile art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 18/2009 și nerecuperate de la
mandatar (asociațiile de proprietari) până la recepția finală a
lucrărilor de intervenție executate.
Art. 23. — Prezentul contract, împreună cu anexele care fac
parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.
Art. 24. — Limba care guvernează contractul este limba
română.
Art. 25. — Contractul va fi interpretat conform legilor din
România.
Art. 26. — Prezentul contract de mandat a fost încheiat
astăzi, , în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Mandant (asociația de proprietari, prin președinte),
.......................................

Mandatar (coordonator local, primar),
.......................................

(numele și semnătura)

(numele și semnătura)

L.S.

L.S.

Nr. . din data ...............

Nr. . din data 

CAPITOLUL V
Forța majoră
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ANEXĂ
la contractul de mandat

A C T A D I Ț I O N A L Nr. 1*)

la Contractul de mandat nr. ................/...
Prezentul act adițional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil și ale art. 11 alin. (3)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în baza
notificării primarului (coordonator local) al .......... (municipiul/orașul/comuna/sectorul ... al municipiului București) nr. ............. din
data ................ și a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ............................................................ nr. .............. din data ........ .
Prezentul act adițional se încheie între următoarele părți:
1. Municipiul/Orașul/Comuna ...................../Sectorul ........ al municipiului București, cu sediul în localitatea ........................,
județul/sectorul ................, str. .................. nr. ........, telefon ..................., fax .................., reprezentat de dna/dnul ........................,
primar (coordonator local), în calitate de mandatar,
și
2. Asociația de proprietari .................., cu sediul în localitatea .............................................., județul/sectorul ......................,
str. ............................................. nr. ............., bl. ..................., telefon ..................., fax ..................., cont IBAN ..........................
deschis la .........................., cod fiscal .........................., reprezentată prin dna/dnul ..............................., în calitate de președinte,
posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ...... seria .......... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de ..............,
domiciliată/domiciliat în (localitatea) .............................., str. ................................................. nr. .............., bl. .........., sc. ..........,
et. .........., ap. .........., sectorul/județul ..............................., născută/născut la data de (ziua, luna, anul) ............................
în (localitatea) ..................., sectorul/județul ............., fiica/fiul lui ............. și a/al ...................., cod numeric personal
..................................., în calitate de mandant.

Art. 1. — Obiectul prezentului act adițional îl constituie
exprimarea acordului mandantului (asociația de proprietari)
pentru executarea lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe.
Art. 2. — (1) Mandantul a luat act de conținutul documentației
de avizare pentru lucrările de intervenție, de indicatorii tehnicoeconomici aprobați, aferenți blocului de locuințe situat
în ............, precum și de durata de execuție a lucrărilor și cotaparte ce revine asociației de proprietari pentru finanțarea
executării lucrărilor.
(2) Mandantul își exprimă acordul privind valoarea lucrărilor
de intervenție și aprobă constituirea sumei necesare cofinanțării
corespunzătoare cotei-părți prevăzute de Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 18/2009 și aprobă executarea lucrărilor de
intervenție.
Art. 3. — (1) Valoarea lucrărilor de intervenție este de .........
mii lei.
(2) Cota-parte ce revine asociației de proprietari este de ........
mii lei.

(3) Durata de executare a lucrărilor de intervenție este de .... luni.
Art. 4. — Cofinanțarea în cuantum de .......... se constituie
prin contribuții ale proprietarilor la fondul de reparații al
asociației de proprietari direct proporțional cu cota-parte
indiviză deținută.
Art. 5. — Mandantul (asociația de proprietari) îl mandatează
pe mandatar (coordonatorul local) să contracteze executarea
lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe la valoarea prevăzută
la art. 3 alin. (1) și în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).
Art. 6. — Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente
cotei-părți ce îi revine pe baza deconturilor lunare de plată a
lucrărilor executate.
Art. 7. — Prezentul act adițional completează Contractul de
mandat nr ...... încheiat în data de ............ .
Art. 8. — Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, .........,
în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte,
ambele având aceeași valoare juridică.

Mandant,
(Asociația de proprietari, prin președinte),
.......................................

Mandatar,
(coordonator local, primar),
.......................................

(numele și semnătura)

(numele și semnătura)

L.S.

L.S.

Nr. ............. din data ..................

Nr. ............. din data ..................

*) Prezentul act adițional reprezintă un model care cuprinde clauzele minime și obligatorii, părțile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

— model —
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea .....................
Județul (sectorul) .............................
Str. ................... nr. ......, bl. .........., codul poștal ................, codul de înregistrare fiscală: .
HOTĂRÂREA

Adunării generale a proprietarilor
nr.  din data de 
În baza Înștiințării municipiului/orașului/comunei ............../sectorului .... al municipiului București nr.  din ,
luând cunoștință de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice
a blocurilor de locuințe și de conținutul contractului de mandat afișat la avizierul Asociației de proprietari începând cu data de
..,
Adunarea generală a proprietarilor, în ședința ordinară/extraordinară din data de , în prezența a ..
membri din totalul de  membri ai asociației,
HOTĂRĂȘTE:

înscrierea Asociației de proprietari din localitatea ......., județul/sectorul , str. .. nr. , bl. .,
codul poștal ..................., codul de înregistrare fiscală .., în Programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor
de locuințe, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009.
Drept care îl împuternicește pe președintele asociației de proprietari, dna/dnul ..., să semneze, în numele
și pentru fiecare dintre proprietarii înscriși în lista anexată, contractul de mandat transmis de către coordonatorul local și să solicite
în scris acestuia înscrierea în programul local.
Prezenta hotărâre se afișează la avizierul asociației de proprietari și va însoți documentația ce urmează a fi transmisă
coordonatorului local.
Președinte,
........................................
(numele și semnătura)

L.S.
Contrasemnează:
Secretarul Asociației de proprietari .............
Comitetul executiv al Asociației de proprietari ..............
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

— model-cadru —
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea ......................, județul (sectorul) ..............
Str. ................. nr. ......., bl. ............
Codul fiscal ........................................
Nr. ........................../.............................
Către
Municipiul/Orașul/Comuna ....................../Sectorul ... al municipiului București
S O L I C I TA R E D E Î N S C R I E R E Î N P R O G R A M U L L O C A L

Domnule Primar,
Ca urmare a Înștiințării dumneavoastră nr. ............. din ..................... cu privire la posibilitatea înscrierii în Programul local
multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,
având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe,
în temeiul împuternicirii acordate de adunarea generală a asociației de proprietari prin Hotărârea nr. ... din data de .........,
Asociația de proprietari din localitatea .........................., județul/sectorul ..............., str. ................. nr. ......., bl. ............,
codul fiscal ........................................, codul poștal ............., prin prezenta, solicită înscrierea blocului de locuințe de la adresa susmenționată în programul local, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009.
În susținerea cererii se anexează:
— hotărârea adunării generale a proprietarilor;
— lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire;
— contractul de mandat semnat de ambele părți.
Președinte,
.......................................
(numele și semnătura)

L.S.
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

— model —
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea ......................, județul (sectorul) 
Str. ................. nr. ......., bl. .......
Codul poștal ......... codul fiscal ...............
Nr . din ..
L I S T A P R O P R I E T A R I L O R*)

— situație la data de  —
Asociația de proprietari, prin președintele acesteia, declară următoarele:
Proprietar

Nr.
crt.

Nr. apartament

0

1

Cota-parte indiviză din
proprietatea comună
—%—

Observații

Numele și prenumele

Suprafața utilă
în proprietate individuală
— m2 —

2

3

4

5

100%

X

1
n
TOTAL

Răspundem pentru realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte,
.......................................

Administrator,
 .

(numele și semnătura)

(numele și semnătura)

L.S.
*) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ... din . .

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

— conținut-cadru —
EXPERTIZA TEHNICĂ

1. Scopul
Analiza structurii de rezistență a blocului de locuințe din punctul de vedere al asigurării cerinței esențiale „rezistență
mecanică și stabilitate” în vederea realizării lucrărilor de intervenție pentru izolarea termică a blocului de locuințe ...din
localitatea , județul/sectorul .., str.  nr 
Expertiza tehnică se efectuează de către expert tehnic ........................................................... atestat pentru cerința
(numele și prenumele)

esențială  (rezistență mecanică și stabilitate), posesor al Certificatului de atestare seria ....... nr. ............................. .
2. Metoda de investigare
Metoda de evaluare calitativă E1*) (conform Normativului pentru proiectare antiseismică, Indicativ P100-92, cap.11 și 12,
revizuite în anul 1996)
3. Conținutul expertizei tehnice:
a) imagini foto ale anvelopei blocului și, după caz, ale avariilor constatate la elementele structurale;
b) descrierea blocului de locuințe din punct de vedere:
(i) arhitectural;
(ii) al structurii de rezistență;
(iii) funcțional;
*) Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale
și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Acțiunea de evaluare este precedată de culegerea informațiilor necesare în acest scop vizând calitatea
concepției de realizare a construcției și a proiectului pe baza căruia s-a construit clădirea, calitatea execuției și a materialelor puse în operă și starea de afectare
fizică a construcției.
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c) analiza comportării în timp la acțiuni seismice a blocului de locuințe și, după caz, la evenimente accidentale — explozii,
incendii, tasări, care pot afecta stabilitatea blocului de locuințe și/sau condiționează realizarea măsurilor de izolare termică a
anvelopei acestuia, luându-se în considerare:
(i) condițiile locale ale amplasamentului;
(ii) perioada de proiectare/execuție a clădirii;
(iii) starea tehnică actuală a elementelor de construcție — fundație, stâlpi, grinzi, diafragme —, inclusiv ale anvelopei
blocului — partea opacă, partea vitrată, balcoane, atice, terase/șarpante, socluri, trotuare de protecție etc.;
d) aprecieri asupra nivelului de confort și uzură al blocului;
e) descrierea lucrărilor de intervenție executate în trecut, motivul și tipul intervenției (reparații, reconstrucție, consolidări —
ca urmare a avariilor provocate de seisme, tasări, coroziune, accidente tehnice —, transformare, extindere în plan, supraetajare etc.).
4. Concluzii și recomandări:
.............................................................................................
.............................................................................................
N O T Ă:

1. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează
executarea lucrărilor de intervenție, contractorul proiectării lucrărilor de intervenție informează în scris coordonatorul local
în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.
2. În cazul în care expertul tehnic se pronunță asupra necesității consolidării structurii blocului de locuințe, coordonatorul
local dispune, în condițiile legii, măsurile ce se impun pentru reducerea riscului seismic al acestuia, situație în care
poate rezilia contractul de servicii de proiectare pentru realizarea izolării termice a blocului de locuințe, cu plata
corespunzătoare a expertizei tehnice efectuate și, implicit, rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociația de
proprietari.
Data 
Întocmit
Expert tehnic atestat,

(numele și prenumele)
L.S.

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

— conținu-cadru —
AUDITUL ENERGETIC

1. Informații generale privind blocul de locuințe .. — conform anexei la certificatul de performanță
energetică al clădirii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor —
partea a III-a „Auditul și certificatul de performanță a clădirii”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și
turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 și 126 bis din 21 februarie 2007.
2. Evaluarea performanței energetice a blocului de locuințe
(Se utilizează Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 și 126 bis din 21 februarie 2007.)
Auditul energetic se efectuează de către un auditor energetic pentru clădiri .......................(numele și prenumele) atestat
gradul I, specialitatea  (construcții/construcții și instalații), posesor al Certificatului de atestare seria ......... nr. . .
3. Certificatul de performanță energetică*)
4. Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe prevăzute la art. 4 lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, care au ca scop scăderea consumului
specific pentru încălzire sub 100 kWh/m2 și an, în condiții de eficiență economică
5. Analiza eficienței economice a lucrărilor de intervenție
Date necesare:
• costul unității de căldură nesubvenționat, conform datelor comunicate de furnizorul agentului termic (lei/kWh, lei/GJ), în
cazul racordării blocului de locuințe la sistemul centralizat de încălzire;
• costul specific al fiecărei lucrări de intervenție, cu indicarea surselor de informare (lei/m2);
• estimarea costurilor în lei, pentru realizarea lucrărilor de intervenție (pentru fiecare lucrare de intervenție în parte).

*) Se completează certificatul de performanță energetică al blocului de locuințe, corespunzător stării inițiale.
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Date de calcul și rezultate obținute:
Măsuri
(conform pct. 4)

Costul specific
(lei/m2)

Costul lucrărilor
de intervenție
(mii lei)

Economie de energie
(kWh/an)

Durata de recuperare
a investiției, NR
(ani)

a)..................
b).................
c).................
d).................
6. Concluzii: ........................................................................................................................
7. Recomandări: ..............
(măsuri recomandate în sarcina proprietarilor pentru:
— adaptarea și reglarea sistemului de încălzire al blocului de locuințe la necesarul de căldură redus ca urmare a executării
lucrărilor de intervenție la anvelopa blocului de locuințe;
— scăderea consumului de energie pentru apă caldă de consum și iluminat;
— menținerea/realizarea ventilării corespunzătoare a spațiilor ocupate.)
N O T Ă:

Se realizează calculul transferului de masă prin elementele de construcție pentru blocul de locuințe izolat termic (verificarea
asigurării confortului termic interior din punct de vedere termotehnic și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei
blocului de locuințe).
În scopul atingerii țintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/m2 arie utilă
și an, se recomandă utilizarea materialelor/sistemelor izolante cu rezistența termică unidirecțională de minimum:
— pereți exteriori — 2,5 m2 K/W;
— soclu și, după caz, pereții verticali ai subsolului tehnic — 2,5 m2 K/W și prezintă permeabilitate foarte redusă în raport
cu apa;
— terasa/planșeul peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei — 3,5 m2 K/W și prezintă permeabilitate foarte redusă
în raport cu apa;
— planșeul peste subsol/canal termic (în cazul în care prin proiectarea blocului de locuințe sunt prevăzute apartamente
la parter ) — 1,25 m2 K/W;
— ferestre și uși exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior
și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută).
Data ............

Întocmit
Auditor energetic pentru clădiri,

(numele și prenumele)

L.S.

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

— conținut-cadru —
D O C U M E N TA Ț I A D E AV I Z A R E

pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe
A. Piese scrise
A.1. Date generale:
1. identificarea blocului de locuințe:
2. localitatea:
3. titularul investiției:
4. beneficiarul lucrărilor de intervenție:
5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție:
6. date tehnice: — anul construirii
— regim de înălțime
— număr apartamente
— aria utilă totală — m2
— sistem constructiv anvelopă

_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________;
_______________________.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție
1. Situația existentă a blocului de locuințe:
1.1. starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:
— rezistență mecanică și stabilitate_______________________________;
— economie de energie și izolare termică___________________________;
1.2. valoarea de inventar a blocului de locuințe:
________-_______mii lei.
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2. Concluziile expertizei tehnice și auditului energetic
2.1. expertiza tehnică:
a) elaborator-expert tehnic:
Numele și prenumele___________________
Certificat de atestare: seria___nr._______ domeniul construcții civile, cerința A1
b) concluzii:
_____________________________________________
2.2. auditul energetic:
a) elaborator-auditor energetic: Numele și prenumele__________________
Certificat de atestare: seria___nr._____, gradul I, specialitatea C/C + I
b) concluzii:
Lucrări de intervenție
[prevăzute la art.4 lit.a)—d)
din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 18/2009]

Costul estimat al lucrărilor
de intervenție
(lei)

Economie de energie
(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției
(ani)

a)
b)
c)
d)
TOTAL

A.3. Datele tehnice ale investiției
1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit.a)—d) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2009):
— izolarea termică a pereților exteriori: _________________;
— înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuințe
cu tâmplărie performantă energetic: ________________;
— termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei:
____________________;
— izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente
la parter: ______________________ .
2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) și f) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 18/2009):
— lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului
de locuințe:______________________;
— lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:__________________________ .
3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2009):
— lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează
funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:_________________________;
— lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferentă părților comune ale
blocului de locuințe: _____________ .
A.4. Durata de realizare și etapele principale
Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție (luni)
A.5. Costurile estimative ale investiției
1. Valoarea totală a investiției
(în prețuri — luna  anul .,
1 euro =  lei, cursul Băncii Naționale a României la data de..)
Total:_________mii lei,
din care:
construcții-montaj (C + M) _________ mii lei
(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 și 5.1.1 din devizul general)
2. Detalierea valorii totale a investiției se realizează pe structura devizului general prevăzută în anexa nr. 5 la
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții, astfel:
Cap. 1 — Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului:
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială,
după demontarea schelelor
_________ mii lei
Total cap. 1:
_________ mii lei
Cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:
3.2. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
_________ mii lei
3.3. Proiectare și inginerie — total:
_________ mii lei
din care:
3.3.1. expertiza tehnică
_________ mii lei
3.3.2. auditul energetic și elaborarea certificatului de performanță
energetică aferent situației existente a blocului de locuințe
_________ mii lei
3.3.3. documentația de avizare a lucrărilor de intervenție
_________ mii lei
3.3.4. documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție _________ mii lei
3.3.5. proiectul tehnic
_________ mii lei
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3.3.6. verificarea tehnică la cerința esențială „rezistență mecanică
și stabilitate”, precum și la cerința esențială „securitate la incendiu”
a documentației tehnice și a proiectului tehnic
3.3.7. detaliile de execuție
3.4. Organizarea procedurilor de achiziție — total:
din care:
3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție
3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție
3.6. Asistența tehnică — total:
din care:
3.6.1. asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție
a lucrărilor și elaborarea certificatului de performanță energetică al blocului
de locuințe izolat termic
3.6.2. plata dirigintelui de șantier
Total cap. 3:
Cap. 4 — Cheltuieli pentru investiția de bază:
4.1. Construcții și instalații
Total cap. 4:
Cap. 5 — Alte cheltuieli:
5.1. Organizare de șantier
5.1.1. lucrări de construcții
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din cheltuielile înscrise la
cap./subcap. 1.3, 3 și 4 ale devizului general)
Total cap. 5:
A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
1. Indicatori valorici
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA — total,
din care:
construcții-montaj (C + M)
(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 și 5.1.1
din devizul general)
1.2. investiția specifică
(construcții-montaj/aria utilă a blocului)
2. Indicatori fizici
2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție
2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției
la terminarea lucrărilor)
2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică
2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului
izolat termic
2.5. economia anuală de energie:
în tone echivalent petrol
2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2
3. Eșalonarea investiției — total INV/C+M în mii lei
A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție
Defalcarea valorii de construcții-montaj (C+M) pe surse de finanțare:
1. buget de stat: 50% din C+M
2. buget local: 30% din C+M
3. fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M
A.8. Avize și acorduri
1. Certificatul de urbanism
2. Acordul deținătorilor de utilități pentru realizarea lucrărilor de intervenție:

_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei

_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei

_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei
____ mii lei/m2a.u.
____________luni
3 ani
____________ani
__kwh/m2a.u. și an
_________ kwh/an
____________ tep
______ kg CO2/an

_________ mii lei
_________ mii lei
_________ mii lei

— gaz metan ;
— energie electrică;
— telecomunicații.

B. Piese desenate
1. Plan general de amplasare a blocului de locuințe în localitate — scările 1:2000 — 1:500
2. Planșe cu planuri, secțiuni și elevații, pe specialități necesare executării lucrărilor de intervenție — situație existentă
și situație propusă — scara recomandată 1:100.
Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,
_________________
L.S.
Expert tehnic atestat,
_________________
L.S.
Data_________________

Auditor energetic pentru clădiri,
_________________
L.S.
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OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

□ Devizul general al investiției
□ Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție
□ Certificatul de urbanism
□ Aviz energie electrică
□ Aviz gazul metan
□ Aviz telecomunicații
□ Raportul de expertiză tehnică
□ Raportul de audit energetic
□ Certificatul de performanță energetică
□ Planșe

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

— model —

Județul 
Municipiul/Orașul/Comuna ..../Sectorul . al municipiului București

Către
Asociația de proprietari
localitatea ............................, județul/sectorul .................,
str. .......................... nr. ........, bl. ........., codul poștal ...................
NOTIFICARE

În aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței
energetice a blocurilor de locuințe,
prin prezenta vă notificăm:
Consiliul Local al . (municipiului, orașului, comunei, sectorului  al municipiului București) a
aprobat prin hotărâre indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de intervenții din str. 
nr. , bl. , corespunzători lucrărilor de intervenție ce urmează a fi executate pentru
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
Indicatorii tehnico-economici aprobați cuprind:
1. indicatori valorici:
— valoarea totală a investiției: .... mii lei, din care construcții-montaj (C+M): .... mii lei, din care:
— cota-parte ce revine asociației de proprietari, din fondul de reparații: ... mii lei, conform art. 13 lit. c)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009.
2. indicatori fizici:
— durata de execuție a lucrărilor de intervenție: .... luni;
— economia de energie anuală: .... kWh/an;
3. datele tehnice ale investiției:
— descrierea lucrărilor de bază: lucrări de intervenție finanțabile în condițiile și cu respectarea
prevederilor art. 4 lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009;
— descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază: lucrări de intervenție finanțabile în condițiile și cu
respectarea prevederilor art.4 lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009;
— descrierea lucrărilor suplimentare justificate din punct de vedere tehnic, finanțabile în condițiile
și cu respectarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009.
Anexat la prezenta notificare vă transmitem proiectul actului adițional la Contractul de mandat
nr. .. din .., în care este prevăzută schema de finanțare, în vederea semnării și
transmiterii lui în maximum 30 de zile de la primirea prezentei.
Vă rugăm să afișați aceste documente la avizierul asociației de proprietari și să convocați, cu
respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî și semna actul adițional
la contractul de mandat de către președintele asociației de proprietari.
Primar (coordonator local),
..............................................
(numele și semnătura)

L.S.
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ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

— model —
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea ...........................................
Județul (sectorul) ....................................
Str. ...................................................... nr. ...........,
bl. ............, codul poștal ................
codul de înregistrare fiscală: .

HOTĂRÂREA

Adunării generale a proprietarilor nr.  din data de 
În baza Notificării municipiului/orașului/comunei/sectorului . al municipiului București nr. 
din ,
luând cunoștință de conținutul documentației de avizare care fundamentează indicatorii tehnicoeconomici privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe aprobați, respectiv:
a) indicatori valorici:
— valoarea totală a investiției: .............................
din care: — construcții-montaj (C+M): .............................
din care cota-parte ce revine asociației de proprietari, din fondul de reparații, conform art. 13 lit. c)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor
de locuințe: .....,
b) indicatori fizici:
— durata de execuție a lucrărilor de intervenție: .....;
— economia de energie anuală: ..... kWh/ an,
precum și conținutul actului adițional la contractul de mandat,
Adunarea generală a proprietarilor din cadrul Asociației de proprietari din localitatea ..,
județul/sectorul , str. .... nr. , bl. ., codul poștal ................,
codul de înregistrare fiscală: ., în ședința ordinară/extraordinară din data de ,
în prezența a  membri din totalul de  membri ai asociației,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă cofinanțarea în cuantumul valoric de .. lei comunicat de coordonatorul
local, corespunzător cotei-părți ce revine asociației de proprietari din valoarea lucrărilor de intervenție,
astfel cum este fundamentată în documentația de avizare în baza căreia consiliul local a aprobat indicatorii
tehnico-economici, prin Hotărârea nr.  din ., în condițiile și cu respectarea prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009.
Art. 2. — Se aprobă constituirea sumei prevăzute la art. 1 în contul fondului de reparații pentru plata
executării lucrărilor de intervenție.
Art. 3. — Cota de participare în sarcina fiecărui proprietar este de ....., proporțional cu cota-parte
indiviză de proprietate, conform tabelului anexat.
Având în vedere cele de mai sus, se împuternicește președintele asociației de proprietari,
dna/dnul ..., să semneze în numele și pentru asociația de proprietari actul adițional
la contractul de mandat transmis de coordonatorul local.
Prezenta hotărâre se afișează la avizierul asociației de proprietari.

Președinte,
.......................................
(numele și semnătura)

L.S.

Contrasemnează:
Secretarul Asociației de proprietari .
Comitetul executiv al Asociației de proprietari .
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ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

— conținut-cadru —

Județul 
Municipiul/Orașul/Comuna ................./Sectorul . al municipiului București
Cod SIRUTA
Nr. ................... din ..........................

Aprobat
Primar,
......................................
(numele și semnătura)

L.S.

C E N T R A L I Z AT O R U L

blocurilor de locuințe cu indicatorii tehnico-economici aprobați

Nr.
crt.

Adresa blocului
de locuințe

Număr de
apartamente

Aria utilă
a blocului
de locuințe
—m2 arie utilă—

Nr. și data
Hotărârii
consiliului
local de
aprobare a
indicatorilor
tehnicoeconomici

0

1

2

3

4

Indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare
—mii lei—

Din care,
C+M
—mii lei—

Investiția
specifică
(col. 6/col. 3)
—mii lei/m2
arie utilă—

Economia
anuală
de energie
—kWh/an—

Durata de
recuperare
a investiției
—ani—

5

6

7

8

9

1.
n.
TOTAL:

Răspundem pentru legalitatea, realitatea, necesitatea și exactitatea datelor înscrise.

Compartiment tehnic — investiții/eficiență energetică
Șef compartiment,

Compartiment economic
Șef compartiment,

..................................................

...................................................................

Întocmit

N O T Ă:

Listarea se face în ordinea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

1

0

TOTAL:

3

Antreprenor

4

Durata
de execuție
a lucrărilor,
conform
contractului
— luni —
5

Valoarea contractată
pentru executarea
lucrărilor de intervenție
(inclusiv TVA)
—lei—
6

În luna
precedentă
întocmirii
decontului
justificativ
—lei—
7

Cumulat de la
încheierea
contractului
de execuție
a lucrărilor
—lei—

Valoarea lucrărilor de intervenție
realizate
(inclusiv TVA)

X

8

Nr. și data
emiterii facturii

9

Valoarea facturării
(inclusiv TVA)
—lei—

Factura emisă de antreprenor pentru
plata lucrărilor de intervenție
executate în luna precedentă
întocmirii decontului justificativ

Control financiar preventiv
.

Șef compartiment,

..................................................

11

Suma din alocații
de la bugetul de stat
existentă în contul separat
deschis pe seama
coordonatorului local
la finele lunii precedente
întocmirii decontului justificativ
—lei—

X

12

Observații

..................................................................

Șef compartiment,

Compartiment economic

10= col 6 x 50%

Suma solicitată din alocații de la
bugetul de stat1) pentru plata
lucrărilor de intervenție executate
în luna precedentă întocmirii
decontului justificativ
(inclusiv TVA)
—lei—

*) Pentru fiecare bloc de locuințe nominalizat în decontul justificativ se anexează, în copie, factura emisă de antreprenor și confirmată de coordonatorul local.
1) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Întocmit

Vizat

Compartiment tehnic-investiții/eficiență energetică

n

2

2

Nr. și data
contractului
încheiat

Date din contractele încheiate

Răspundem pentru legalitatea, realitatea, regularitatea, necesitatea și exactitatea datelor înscrise.

Adresa blocului
de locuințe

Nr.
crt.

1

L.S.

(numele și semnătura)

Aprobat
Primar,
........................................

pentru plata lucrărilor de intervenție executate în luna precedentă întocmirii prezentului decont justificativ la blocurile de locuințe nominalizate
în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în conformitate cu prevederile
art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009

în luna . anul ..

D E C O N T J U S T I F I C AT I V * )

Județul 
Municipiul/Orașul/Comuna ................./Sectorul . al municipiului București
Nr. ................... din ..........................

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice
— conținut-cadru —
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ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI

Nr. .. din 
Aprobat
Ordonator principal de credite
.....
Propun aprobarea.

N O T Ă D E F U N D A M E N TA R E

în luna . anul ..
privind aprobarea transferurilor din alocații de la bugetul de stat către bugetele locale pentru plata*)
cotei-părți ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței din valoarea lucrărilor de intervenție executate
la blocurile de locuințe nominalizate în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice
a blocurilor de locuințe
Județul

Nr.
crt.

0

Nr. și data decontului justificativ

Localitate

Emis de
coordonatorul
local

Înregistrat
la MDRL

1

2

3

Valoarea lucrărilor
de intervenție realizate
în luna precedentă
întocmirii decontului justificativ
(inclusiv TVA)
—lei—

Sume solicitate
de coordonatorul local
din alocații de la bugetul de stat
pentru plata*) cotei-părți
din valoarea lucrărilor
de intervenție executate
(inclusiv TVA)
—lei—

Sume aprobate
—lei—

Observații

4

5

6

7

1

n
TOTAL:

Direcția generală/Direcția de specialitate
Director general/Director,

Direcția economică și financiară
Director,

............................................

................................................

Întocmit

*) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor
de locuințe.
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ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

L I S TA

documentelor pentru completarea cărții tehnice a construcției
........................................................................................ (1)

□ Contractul de mandat
□ Raportul de expertiză tehnică
□ Raportul de audit energetic
□ Certificatul de performanță energetică inițială a clădirii, înainte de executarea lucrărilor de intervenție
□ Certificatul de urbanism
□ Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice
a blocului de locuințe
7. □ Hotărârea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
8. □ Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, vizată spre neschimbare
9. □ Avizele emise pentru executarea lucrărilor de intervenție
10. □ Autorizația de construire
11. □ Proiectul tehnic pentru lucrările de intervenție
12. □ Detaliile de execuție
13. □ Procesele-verbale la fazele determinante
14. □ Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție
15. □ Punctul de vedere al contractorului proiectului, întocmit și prezentat în fața comisiei de recepție
la terminarea lucrărilor, cu privire la executarea lucrărilor de intervenție
16. □ Certificatul de performanță energetică a clădirii, după executarea lucrărilor de intervenție
17. □ Procesul-verbal de recepție finală, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
18. □ Declarații de conformitate cu specificații tehnice recunoscute, în condițiile legii, pentru produsele
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de construcții utilizate

(anexa nr. 1 la listă)
(anexa nr. 2 la listă)
(anexa nr. 3 la listă)
(anexa nr. 4 la listă)
(anexa nr. 5 la listă)
(anexa nr. 6 la listă)
(anexa nr. 7 la listă)
(anexa nr. 8 la listă)
(anexa nr. 9 la listă)
(anexa nr. 10 la listă)
(anexa nr. 11 la listă)
(anexa nr. 12 la listă)
(anexa nr. 13 la listă)
(anexa nr. 14 la listă)
(anexa nr. 15 la listă)
(anexa nr. 16 la listă)
(anexa nr. 17 la listă)
(anexa nr. 18 la listă)

Predat
Coordonator local,
primar
.........................
(semnătura)2)
L.S.

Primit
Asociația de proprietari
Președinte,
.........................
(semnătura)2)
L.S.

Data .......................................

1) Se
2) La

completează datele de identificare a blocului de locuințe, adresa poștală, localitatea, județul.
rubrica „Semnătura” se vor înscrie în clar numele și prenumele persoanei fizice care predă/primește documentele cuprinse în listă.
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C U A N T U M U L T O TA L

al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Partidul Civic Maghiar — Magyar Polgári Párt
1. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2008 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară:
Nr.
crt.

Numele și prenumele donatorului

CNP

Cetățenia

Valoarea

Felul donației

Data

bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bani
bunuri
mobile
bani
bani
bani
bani

29 mai 2008
29 mai 2008
9 iunie 2008
9 mai 2008
21 aprilie 2008
22 aprilie 2008
19 aprilie 2008
29 mai 2008
16 aprilie 2008
29 mai 2008
26 mai 2008
19 mai 2008
14 aprilie 2008
18 aprilie 2008
23 mai 2008
16 mai 2008
15 aprilie 2008
29 mai 2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Balázs Árpád
Fóri Endre
Fóri Endre
Fóri Endre
Fleisz Zoltán
Gálfi Árpád
Hajdó Ștefan
Jakab Ernő
Ketesdi Emeric
Marosi György
Marthy Iulia
Máté János
Molnár Miklós Béla
Nagy Mária Terézia
Orbán Árpád
Orbán Attila-Dénes
Orbán Elisabeta
Papp Előd

1571023192478
1720729083710
1720729083710
1720729083710
1761007192464
1680514192469
1540901192460
1671018192464
1750329080045
1730424192466
2790609080069
1610914264382
1690614192479
2670610192473
1651210192500
1721020192471
2470823192463
1690703191351

română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română
română

10.000 lei
3.805,75 lei
2.284 lei
1.980 lei
10.000 lei
20.000 lei
10.000 lei
10.000 lei
10.000 lei
10.000 lei
15.000 lei
6.300 lei
10.000 lei
15.000 lei
7.219,50 lei
8.083 lei
10.000 lei
10.000 lei

19.

Papp Lajos

1440310312951

română

7.364 lei

20.
21.
22.
23.

Péter Petru-Ștefan
Sebestyén Csaba István
Ștefan Lucian
Vajna Emeric

1520907192487
1630105120677
1560918142061
1521119192471

română
română
română
română

TOTAL:

10.000 lei
10.000 lei
20.000 lei
15.000 lei
232.036,25 lei

26 mai 2008
29 mai 2008
29 mai 2008
20 mai 2008
18 aprilie 2008

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2008 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea

Sediul

Fundația
Pro Odorhei
Fundația
Pro Odorhei
Fundația
Pro Odorhei
Fundația
Pro Odorhei
Fundația
Pro Odorhei
S.C. Apex
Comert — S.R.L.

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen
Gabor nr. 43, Harghita
Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen
Gabor nr. 43, Harghita
Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen
Gabor nr. 43, Harghita
Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen
Gabor nr. 43, Harghita
Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen
Gabor nr. 43, Harghita
Târgu Secuiesc, str. Dózsa
György nr. 31

S.C. El-Co — S.A.

Târgu Secuiesc, Str. Fabricii nr. 9

Sfântu Gheorghe, str. N.
Bălcescu nr. 17
Sfântu Gheorghe, str. N.
9. S.C. Elco — S.R.L.
Bălcescu nr. 17
S.C. Horginter —
Odorheiu Secuiesc, Str. Frăției
10.
S.R.L.
nr. 2/13
8.

S.C. Elco — S.R.L.

TOTAL:

Naționalitatea

C.U.I.

Valoarea

Felul
donației

Data

română

17513760

18.288 lei

bani

19 mai 2008

română

12519917

135.000 lei

bani

7 iulie 2008

română

12519917

14.300 lei

bani

28 iulie 2008

română

12519917

8.000 lei

bani

română

12519917

6.929 lei

bani

română

6605532

15.536,50 lei

bunuri
mobile

10 mai 2008

română

557274

10.000 lei

bani

6 mai 2008

română

3837813

5.000 lei

bani

21 mai 2008

română

3837813

5.000 lei

bani

22 mai 2008

română

10251964

7.000 lei

bani

26 mai 2008

225.053,50 lei

17 septembrie
2008
7 noiembrie
2008

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2009 —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Zile de
apariție/
săptămână

5
1
5
5
5
5
1
—
—

Greutate
medie/apariție
(grame)

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

ANUNȚ
În vederea contractării de abonamente la publicațiile legislative ale „Monitorului
Oficial” R.A., vă solicităm să transmiteți comenzile dumneavoastră către distribuitorii
autorizați menționați pe site-ul www.monitoruloficial.ro sau direct la fax 021.318.51.15 ori
e-mail: abonamente_monitor@ramo.ro, până cel târziu pe data de 15 a lunii anterioare
perioadei de abonare, iar plata integrală a comenzii, până cel târziu pe data de 22 a lunii
anterioare perioadei de abonare.
Vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare la telefon 021.318.51.28,
021.318.51.29, fax 021.318.51.15, e-mail: abonamente_monitor@ramo.ro
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