
 
                
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                           
  
                                                                                              
                               
    
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
                                                  

                                                                  

                                                         PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                                   Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                                       Legislatia si  reglementări tehnice în domeniu 
 



                     1.Cadru legislativ international 
 
   1.CARTEA VERDE O strategie europeana pentru  energie durabila, competitiva si sigura fixeaza: 
„Europa trebuie sa faca fata provocarilor privind schimbarile climatice intr-o maniera compatibila cu obiectivele 
Agendei Lisabona. Un obiectiv clar pentru a da prioritate eficientei energetice, cu scopul de a economisi 20% din energia pe care 
UE ar utiliza-o altfel pana in 2020 si de a adopta o serie de masuri concrete pentru realizarea acestui obiectiv, care sa 
includa:campanii pentru promovarea eficientei energetice, inclusiv pentru cladiri”. 
 
  2.CARTA VERDE despre Eficienta Energiei sau a face mai mult cu mai putin in identificarea obstacolelor de neimplementare 
a masurilor in domeniu considera ca : « Informarea si educatia: doua instrumente folosite necorespunzator- informarea 
cetatenilor pe teme cum ar fi: modul in care pot reduce consumul de energie in gospodarii, de exemplu: iluminat eficient, 
incalzire eficienta si sfaturi de specialitate  care sa ajute la o decizie corecta la achizitionarea de echipamente ! ». 
 
  3. Cartea Verde Spre o strategie europeana privind siguranta alimentarii cu energie propune: 
„Sectoarele cladirilor rezidentiale si tertiare (birouri, spatii comerciale, hoteluri, restaurante, scoli, spitale, sali de sport, piscine 
interioare, dar nu cladiri industriale) sunt cele mai mari consumatoare finale de energie, în special pentru încalzire, iluminat, 
aparatura electrocasnica si echipamente; dar ofera si cel mai mare potential de economie”. 
 
  4. Directiva 2002/91/EC privind Performanta Energetica a Cladirilor, ca reglementare comuna si unica , are ca obiectiv 
principal de  a promova îmbunatatirea performantei energetice a cladirilor în cadrul EU-luand in considerare parametrii 
climatici exteriori si conditiile locale impreuna cu cerintele climatului interior si costul exploatarii, prin aplicare integrata astfel încât 
numai masurile eficiente din punct de vedere economic sa fie implementate: pe termen scurt si mediu potentialul de reducere a 
consumurilor cu  22% pana in anul 2010  este pentru stocul existent de cladiri (durata de viata este între 50 si 100 de ani si circa 
25% din costul de reabilitare este  pentru instalatiile energetice ).  
  Obiective pentru reducerea consumului de energie si limitare de CO2:  
a.stabilirea unui cadru general pentru o metodologie comuna de calcul  in plan national sau regional a performantei energetice 
integrate a cladirilor si emisia de CO2 (vor fi dezvoltate aproximativ 30 de standarde europene –CEN) ; 
b.aplicarea unor standarde minime de performanta energetica pentru : 
-cladirile noi (in plus ,daca sunt mai mari de 1000 m2- asigura tehnic,economic si pentu mediu ,inainte de  constructie , solutii 
alternative de utilizare a energiei in sistem descentralizat pe surse regenerabile, inclusiv pompe de caldura;alimentare in sistem CHP 
–cogenerare sau zonal-district sau bloc pentru incalzire sau racire) si 
-existente mai mari de 1000 m2 ,atunci cind sunt major renovate (performanta asigurata de elementele constructii si instalatii 
interioare ); 
c.certificare energetica a cladirilor noi sau existente (cu expunere publica a lor,precum si a temperaturilor interioare 
recomandate, a altor factori climatici relevanti în cladirile publice si cladirile frecventate de catre public mai mari de 1000 m2).  



Certificatele au valabilitate de maxim 10 ani si includ recomandari privind îmbunatatirea performantei energetice din pdv al 
eficientei costurilor,aprecia sau compara si sa fie disponibile atunci când cladirile sunt construite,vândute sau închiriate ; 
d. verificare periodica  
-prin inspectii specifice si pentru revizia cazanelor sau a instalatiilor de încalzire (echipate cu cazane mai vechi de 15 ani): 
inspectate regulat cazanele având o putere termica între 20 si 100 kW-alimentate cu combustibil lichid sau solid neregenerabil sau 
alta natura ; inspectate cazanele având o putere nominala de peste 100 kW la interval de 2 ani-comb. lichid sau solid sau 4 ani-cu 
gaz; inspectarea întregii instalatii de încalzire în cazul în care cazanele sunt mai mari de 20 kW si mai vechi de 15 ani ,cu propunere 
de inlocuire sau  solutii alternative care ar putea reduce consumul de energie( similar si pentru sistemele de racire, mai ales în 
cazul cladirilor mari); 

-sisteme de aer conditionat  cu puteri efectiv mai mari de 12kW : se stabileste performanta sistemului si raportul dintre 
sarcina termica de racire a cladirii si puterea disponibila a sistemului;se propun solutii alternative . 

 

Source:www.cesarom.ro  
 5.Legislatia privind Aparatele electrocasnice : 
 

-Directiva 92/75/EC privind cadrul de etichetare obliga producatorii-sa informeze consumatorii pe tema eficientei energiei, in 
privinta a intregii game de aparate electrocasnice prin etichetare ; 
 
-Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele 
utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP)- Implementarea prevederilor privind ecodesignul contribuie la 
dezvoltarea durabila prin încurajarea îmbunatatirilor continue, care nu implica costuri excesive, în ceea ce priveste impactul 
asupra mediului generat de produsele utilizatoare de energie, în principal prin identificarea surselor majore de impact negativ asupra 
mediului si evitarea transferului de poluanti dintr-o componenta de mediu în alta. De asemenea, alinierea la cerintele specifice 
privind ecodesignul va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Protocolului de la Kyoto, prin 
îmbunatatirea eficientei energetice a produselor utilizatoare de energie: parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru 
eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se 
vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora;cu clarificari privind conceptele si terminologia Eco-Eficienta-EE-
« consumul de energie are un impact semnificativ asupra mediului, ceea ce este adesea cazul aparatelor electrocasnice,fiind 
necesar controlul stand-by pentru iluminat, incalzire, racire si pentru motoarele electrice.Energia electrica folosita in modul stand-by 



poate ajunge intre 5 si 10% din consumul electric in zona rezidentiala (Statele Unite si Japonia impun  o cifra maxima de consum de 
1 Watt la mai multe tipuri de aparate) « ; 
-sa se incurajeze si promoveze intelegeri de comun acord; 
-sa se stimuleze dezvoltarea la nivel international a tehnologiilor si masurilor care au drept tinta limitarea pierderilor electrice in 
modul stand-by by pentru anumite grupe de aparate ; 
-stabilirea de conditii necesare de eficienta a energiei pentru o gama larga de aparate si aplicatii : controlul stand-by pentru 
iluminat, incalzire, racire si pentru motoarele electrice :prin  management energetic.Energia electrica folosita in modul stand-by 
poate ajunge intre 5 si 10% din consumul electric in zona rezidentiala, iar cum dezvoltarea tehnica a produs recent moduri mult mai 
eficiente de stand-by,trebuie   implementate  rapida aceste  tehnologii. 
 
   6.Iluminatul reprezinta aproximativ o treime din energie folosita de o cladire: « Economiile potentiale pot ajunge la 50 % sau 
chiar mai mult, ‘Programul European de iluminare ecologica’-Un bec  modern foloseste de cinci ori mai putin curent electric decat un 
bec obisnuit ; economie 100 Euro annual”: 
-necesara promovarea folosirii si dezvoltarii ulterioare a mijloacelor de iluminat mai moderne si mai inteligente. 
 
   7.Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata interna a 
energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE are ca obiectiv cresterea eficientei  
energetice si sa îmbunatateasca securitatea în aprovizionarea cu energie, economia de energie primara, evitarea pierderilor din 
retele si reducerea emisiilor, în special a gazelor cu efect de sera si prin :cogenerarea de mica putere- capacitate instalata sub 1 
MWe , ce cuprinde si   grupuri de cogenerare distribuita, cum ar fi grupurile de cogenerare care alimenteaza zone izolate sau 
cereri de energie limitate în zone rezidentiale, comerciale si industriale. Numai circa 13% din electricitatea consumata in EU 
este  generata prin aceasta technologie si este necesar a o dezvolta si de a reduce pierderile in reteaua de distributie. 
 
   8. Directiva 89/106/EEC a produselor pentru constructii-Aplicativitate -un produs pentru constructii este definit ca “oricare 
produs care este produs pentru incorporare intr-o maniera permanenta intr-o lucrare de constructii, incluzind atit constructii 
industriale cit si civile “. Astfel , produsele pentru constructii pot fi atit pentru folosinta structurala cit si pentru folosinta 
non-structurala:sa dea posibilitatea constructiei in care sunt incorporate sa se supuna urmatoarelor cerinte esentiale: 
-Resistenta Mecanica si Stabilitate  
-Securitate in caz de  Incendiu 
-Higena ,Sanatate si Mediu inconjurator 
-Siguranta in  Folosire 
-Protectie impotriva Zgomotului  
-Economie de Energie si Retinerea Caldurii  
 



   9.Directiva 2006/32/EC a eficientei energetice a utilizatorilor finali si de servicii energetice si abrogare a Directivei 
93/76/EEC-Indicativul national de economie a energei este de  9 % in 9 ani de la aplicare prin servicii energetice si alte 
masuri de imbunatatire a eficientei energetice(art.4):in Rezidential si Tertiar sector prin: 

-incalzire si racire(ex. Pompe de caldura,noi eficiente cazane,instalatii eficient imbunatatite la sistemele DHC); 

-insularizare si ventilatie(ex.izolare- cavitate pereti si acoperis,dublu/triplu glazura a ferestrelor,incalzire si racire pasiva); 

-apa calda(ex.instalare de noi dispozitive,uz direct si eficient in spatiu de incalzire,masini de spalare); 

-iluminat(ex.noi eficiente balasturi si corpuri,sistem digital de control,detectori de miscarein sistemul din cladirile comerciale); 

-racire si refrigerare(ex. noi dispozitive eficiente,refacere sisteme de incalzire); 

-alte echipamente si aplicatii(ex.CHP,dispozitive noi eficiente,control al timpului pentru optimizarea uzului energetic;reducere 
pierderi,instalatii de reducere a puterii reactive,transformari cu pierderi mici); 

-generare casnica a RES,pentru reducere cantitatii de energie cumparata(ex. aplicatii termal solare,apa calda menajera,ajutor 
solar al spatiului de caldura si racire). 

 

  
Source:www.bramac.ro 
 

                         2.Legislatia nationala  
 



   Strategia tip’’low cost „ si ’’ no cost„ trebuie a fi implementata prin actiunea  de modernizare termo -energetica a 
fondului existent de locuinte ,adica  pentru promovarea de Cladiri Inteligente ,inclusiv cele noi, este necesar un cadru 
institutional si legislativ în vederea inventarierii si diagnosticarii termice a fondului construit, precum si asigurarii fondurilor 
necesare pentru diagnosticarea si realizarea lucrarilor de reabilitare termica. 
 
   Cadrul general este stabilit de prevederile Legii nr. 199/2000, privind utilizarea eficientă a energiei,republicata, 
precizează că politica naŃională de utilizare eficientă a energiei este parte integrantă a politicii energetice a statului: căile de 
realizarea a acestui obiectiv sunt  reducerea consumului specific,creşterea eficienŃei energetice, introducerea tehnologiilor noi a 
sistemelor moderne de masura si control şi promovarea surselor noi de energie. 

   Specific: Administratorii clădirilor aflate în proprietate publică să ia masuri pentru: utilizarea eficientă a sistemului de 
încălzire şi climatizare; utilizarea materialelor de construcŃie eficiente energetic; utilizarea raŃională a iluminatului interior şi utilizarea 
aparatelor de măsură şi reglare a consumului de energie.Pentru cladirile cu o suprafata desfasurata mai mare de 1000 m2 dotate cu 
instalatii de incalzire si climatizare aflate in expolatare trebuie elaborat un bilant energetic  ,o data la 5 ani . 

 
Source:www.lindab.ro 

:  
    Legea nr.13/2007 a energiei electrice prevede promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie 
si in cogenerare de inalta eficienta: solare, a valurilor si a mareelor, energiei geotermale, hidroelectrice; energiei continuta in 
fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, silvicultura si industrii conexe precum si fractiunea 
biodegradabila a deseurilor industriale si comunale, orasenesti si municipale (biomasa); energia continuta in gazul de fermentare a 
deseurilor si a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate; energia continuta in produse secundare gazoase, obtinute din 
fermentarea materiilor reziduale organice; energia continuta in produse lichide obtinute prin distilarea materialelor organice 
fermentate; energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate in prezent.  
 
    Lege nr. 231/2006 pentru ratificarea Tratatului de constituire a ComunităŃii Energiei impune : 
 -o piaŃă integrată de energie electrică şi gaze naturale, bazată pe interese comune şi solidaritate; 



- un cadru stabil de reglementare şi de piaŃă, apt să atragă investiŃii în reŃelele de gaze, producerea de energie şi reŃelele de 
transmisie de energie electrică, astfel încât toate părŃile contractante să aibă acces la o alimentare continuă şi stabilă cu energie 
electrică şi gaze, esenŃială pentru dezvoltarea economică şi stabilitatea socială;    
- îmbunătăŃească situaŃia mediului înconjurător în relaŃie cu gazele naturale şi cu energia electrică, eficienŃa energetică şi sursele de 
energie regenerabilă.Furnizarea de energie către cetăŃeni se va realiza, la standarde înalte, în limitele obligaŃiei de serviciu 
public. 

 
Source:www.luxten.ro 

 
                         
                      3.Prevederi legislative si normative pe domenii 
 
  1.Pentru Clădiri existente in sistemul rezidential si tertiar -proprietarii fiind  persoane fizice şi/sau juridice române, în 
care se desfăşoară activităŃi care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, conform OG nr.29/2000 privind 
reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, cu modificarile si 
completarile ulterioare este necesara : 

   -reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaŃiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăŃi condiŃiile de igienă şi 
confort termic şi de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice, costurile de întreŃinere pentru încălzire şi alimentare cu 
apă caldă menajeră; 

   -reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. 



    Statul sprijină :prin acŃiuni de informare gratuită a utilizatorilor, prin facilităŃi fiscale şi prin stimularea promovării 
surselor regenerabile de energie.  

   Fondurile necesare pentru evaluarea stării termice şi realizarea măsurilor de reabilitare termică: a) alocaŃii din bugetele 
locale;b) fonduri proprii ale proprietarilor clădirilor care se reabilitează ;c) atragerea de fonduri de la firme sau societăŃi 
comerciale de management şi servicii energetice; d) atragerea de fonduri de la regiile şi firmele de alimentare cu căldură 
şi apă caldă de consum pentru reabilitarea reŃelelor de distribuŃie din subsolul clădirilor de locuit şi pentru montarea de contoare; e) 
fonduri proprii ale agenŃilor economici care au în proprietate sau în administrare clădiri de interes public.  
 
    Proprietarii beneficiaza de:scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al cladirii si a autorizatiei de construire pentru 
lucrarile de reabilitare termica, precum si de scutire de impozit pe locuinta pe care o detin, pe perioada de rambursare a creditului 
obtinut pentru reabilitarea termica.  

    Proceduri: 

    - elaborarea expertizei tehnice privind starea clădirii şi a instalaŃiilor aferente, formularea şi analizarea variantelor de 
reabilitare şi modernizare; 

    - evaluarea stării tehnice a clădirii prin efectuarea auditului energetic, elaborarea certificatului energetic al clădirii( atesta 
performanŃa energetică  - izolarea termică, randamentul energetic al echipamentelor şi altele, după caz; utilizat si la stabilirea valorii 
cladirii în relatiile de vânzare-cumparare si de asigurare, la diferentierea tarifelor pentru energie termica, a taxelor de mediu etc.; 
eliberat de directiile de specialitate ale autoritatilor locale); 

   -obŃinerea autorizaŃiei de construire ,elaborarea proiectului tehnic si stabilirea executantului lucrărilor(conform Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor si Legii nr.7/1996 
a cadastrului si a publicitatii imobiliare) 

    -Guvernul aproba programele naŃionale anuale de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaŃiilor aferente-obligatoriu 
cuprinse cele unde  se efectuează lucrări de reducere a riscului seismic; elaboreaza  studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a 
măsurilor de reabilitare termică si  fundamentare pentru stabilirea gradului de protecŃie termică a clădirilor; elaboreaza proiecte 
directoare,studii în vederea stabilirii costului real al căldurii pentru încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră si standarde 
naŃionale de eficienŃă energetică pentru clădiri. 

   2.Special pentru  Blocuri de locuinŃe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, în vederea creşterii performanŃei 
energetice prin : operaŃiuni realizate în scopul creşterii eficienŃei energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor şi a pierderilor 



energetice si  incluse  în programe anuale de acŃiuni pentru reabilitarea termică , conform OUG nr.174 /2002 privind 
instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate. 
 
   Proceduri pentru stabilirea si includerea in programe anuale: 
-măsurile speciale se fundamentează prin expertiză şi audit energetic pentru : 
   a) izolarea termică a pereŃilor exteriori, terasei, planşeului peste subsol, realizarea şarpantelor şi acoperişurilor ori repararea sau 
înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor şi uşilor exterioare, repararea, consolidarea şi zugrăvirea pereŃilor exteriori şi 
alte elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirilor;  
   b) intervenŃii la conductele şi armăturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviză a asociaŃiei de 
proprietari.  
 -principalele criterii la includerea: 
   a) vechimea construcŃiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;  
   b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat;  
   c) pierderile termice ale construcŃiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin normele 
metodologice;  
   d) zona climatică de amplasare;  
   e) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;  
   f) alte criterii stabilite prin normele metodologice.  
-condiŃiile de eligibilitate: existenŃa hotărârii consiliilor locale, de includere ; existenŃa convenŃiei încheiate de autoritatea 
administraŃiei publice locale cu asociaŃia de proprietari. 
 
    Fondurile necesare pentru finanŃarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic, precum şi pentru proiectarea 
lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din alocaŃii de la 
bugetul de stat. 
 
   Fondurile necesare pentru finanŃarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor: 
 
-34% din alocaŃii de la bugetul de stat; 
-33% din fonduri aprobate anual cu această destinaŃie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale 
Uniunii Europene;  
-33% din fondul de reparaŃii al asociaŃiei de proprietari şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii 
Europene(locuinŃele/clădirile de locuit aflate în proprietatea/administrarea autorităŃilor publice:34% din alocaŃii de la bugetul de 
stat si  66% din bugetele locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene).  
-Consiliile locale, în afară de cuantum,pot hotărî şi preluarea finanŃării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaŃiilor de 
proprietari, în funcŃie de starea tehnică a clădirii şi de situaŃia materială a proprietarilor. (autorizaŃia de construire se elibereazăcu 
scutire de taxă). 



    3. Pentru locuinŃe unifamiliale; blocuri de locuinŃe; birouri; clădiri de învăŃământ; spitale; hoteluri şi restaurante;săli 
de sport;clădiri pentru servicii de comerŃ; alte tipuri de clădiri consumatoare de energie  trebuie stabilita PerformanŃa 
energetică a clădirii (energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităŃilor legate de utilizarea normală a clădirii, 
necesităŃi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul) si eliberat  
Certificatul de performanŃă energetică a clădiri (document tehnic care are caracter informativ şi care atestă performanŃa 
energetică a unei clădiri) ,conform Legii  nr.372 /2005 privind performanŃa energetică a clădirilor. 

    PerformanŃa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulŃi 
indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaŃia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaŃiilor, 
proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenŃa clădirilor învecinate, sursele 
proprii de producere a energiei şi alŃi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenŃează necesarul de energie;  

    Certificatul, valabil 10 ani de la data emiterii pentru cladirile care se construiesc, sunt vândute sau închiriate:este eliberat 
proprietarului, iar proprietarul îl pune, după caz, la dispoziŃie potenŃialului cumpărător sau chiriaş(pentru locuinŃe unifamiliale şi a 
apartamente din blocurile de locuinŃe, se aplică de la 1 ian.2010). 

    Proceduri: 

-Metodologia de calcul al performanŃei energetice a clădirilor  cuprinde: caracteristicile termotehnice ale elementelor ce 
alcătuiesc anvelopa clădirii, compartimentarea interioară, inclusiv etanşeitatea la aer;  instalaŃiile de încălzire şi de alimentare cu apă 
caldă de consum, inclusiv caracteristicile în ceea ce priveşte izolarea acestora;  instalaŃia de climatizare;  ventilaŃia;  instalaŃia 
de iluminat integrată a clădirii, în principal sectorul nerezidenŃial;  poziŃia şi orientarea clădirilor, inclusiv parametrii 
climatici exteriori; sistemele solare pasive şi de protecŃie solară;  ventilaŃia naturală;  condiŃiile de climat interior, 
inclusiv cele prevăzute prin proiect.  Cuprinde, după caz, şi alte elemente, în situaŃia în care influenŃa acestora asupra performanŃei 
energetice a clădirilor este relevantă, precum:  sisteme solare active şi alte sisteme de încălzire, inclusiv electrice, bazate pe 
surse de energie regenerabilă;  electricitate produsă prin cogenerare;  centrale de încălzire şi de răcire de cartier sau 
de bloc;  iluminatul natural.  
  

-Expertizare tehnică a instalaŃiilor de încălzire -inspecŃie totală a ansamblului instalaŃiilor de încălzire, care cuprinde şi 
evaluarea randamentului cazanului şi dimensionarea acestuia în funcŃie de necesarul de căldură al clădirii, pe baza căruia experŃii 
tehnici atestaŃi recomandă utilizatorilor înlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de încălzire şi preparare a apei calde 
de consum, precum şi soluŃii alternative; 



-Lucrări de renovare - lucrări de modernizare efectuate asupra anvelopei clădirii şi/sau a instalaŃiilor de încălzire, apă caldă de 
consum, electrice şi iluminat, gaze naturale, ventilaŃie şi climatizare, ale căror costuri depăşesc 25% din valoarea de impozitare a 
clădirii, sau lucrări de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa clădirii;  

  
Source:www.tigla.com.ro 

 

   Inspectii periodice in scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon: 

-InspecŃia cazanelor şi expertizarea tehnică a centralelor termice şi a instalaŃiilor de încălzire: a) inspecŃie periodică la 
intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominală de 20-100 kW; 
inspecŃia se efectuează şi pentru cazanele care utilizează alte tipuri de combustibil; b) inspecŃie cel puŃin o dată la 2 ani, pentru 
cazanele cu puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizează combustibil gazos această perioadă poate fi 
extinsă la 4 ani; c) expertizarea tehnică a instalaŃiilor de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW şi o 
vechime mai mare de 15 ani.  

-InspecŃia sistemelor de climatizare -cu puterea nominală de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. InspecŃia sistemelor de 
climatizare include evaluarea randamentului şi dimensionarea în raport cu necesităŃile de climatizare a clădirii. Consumatorii vor fi 
informaŃi cu privire la îmbunătăŃirea sau înlocuirea sistemului de climatizare şi alte soluŃii posibile. 

    Specifice reglementari privind : 

-Certificatele pentru apartamente şi spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă din clădirile de locuit colective se 
elibereaza pe baza:  unei certificări comune pentru întreaga clădire, în cazul clădirilor racordate la sistemul centralizat de încălzire şi 
preparare a apei calde de consum; sau  evaluării unui apartament similar din aceeaşi clădire ; 



-În cazul clădirilor cu o suprafaŃă utilă de peste 1.000 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităŃilor publice sau 
a instituŃiilor care prestează servicii publice, certificatul valabil este afişat într-un loc accesibil şi vizibil publicului. Se afişează la 
loc vizibil şi temperaturile interioare recomandate şi cele curente şi, după caz, alŃi factori climatici semnificativi ;  

- La Clădiri noi - se respectă cerinŃele stabilite în metodologie (daca au  o suprafaŃă utilă totală de peste 1.000 m2, autoritatea 
administraŃiei publice locale sau judeŃene, prin certificatul de urbanism dat în vederea emiterii autorizaŃiei de construire, potrivit legii, 
solicită întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnică, economică şi de mediu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de 
producere a energiei, ca de exemplu: a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabilă; 
b) producere combinată de căldură şi electricitate - PCCE; c) sisteme de încălzire sau de răcire de cartier ori de bloc; d) pompe de 
căldură, în anumite condiŃii) ; 

   -La Clădiri existente -cu o suprafaŃă utilă de peste 1.000 m2, la care se execută lucrări de renovare, performanŃa energetică a 
acestora trebuie îmbunătăŃită pentru a satisface cerinŃele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct 
de vedere tehnic, funcŃional şi economic . 
 

 
 
Source:www.mmart.com  
 
   4.Calitatea construcŃiilor este rezultanta totalităŃii performanŃelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, 
pe întreaga durată de existenŃă, a exigenŃelor utilizatorilor şi colectivităŃilor comform  Legii nr.10 /1995 privind calitatea în 
construcŃii:se aplică construcŃiilor de orice categorie şi instalaŃiilor aferente ,precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, 
transformare, consolidare şi de reparaŃii ale acestora(exceptie locuinŃe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate 
în mediul rural şi în satele ce aparŃin oraşelor, precum şi construcŃiile provizorii). 
 



     Pentru obŃinerea unor construcŃii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menŃinerea, pe întreaga durată de 
existenŃă a construcŃiilor, a următoarelor cerinŃe: 

a) rezistenŃă şi stabilitate; b) siguranŃă în exploatare; c) siguranŃă la foc; d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia 
mediului; e) izolaŃie termică, hidrofugă şi economie de energie; f) protecŃie împotriva zgomotului. 

   5. Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităŃii produselor, cu aplicare prin Hotărâre nr. 622/2004 privind 
stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃă a produselor pentru construcŃii(transpunere a Directiva 89/106/EEC a 
produselor pentru constructii): 

   a) agrement tehnic european - specificaŃie tehnică ce exprimă o evaluare tehnică favorabilă a adecvării unui produs la o 
utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea cerinŃelor esenŃiale aplicabile construcŃiei în care produsul urmează a fi utilizat; 

   b) atestarea conformităŃii produselor pentru construcŃii - sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea 
produselor pentru construcŃii cu specificaŃiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE, denumit 
în continuare marcaj CE;  

   c) construcŃii - orice obiect care este construit sau rezultă din operaŃii şi/sau lucrări de construcŃii şi este fixat de pământ, termenul 
desemnând atât clădirile, cât şi lucrările de inginerie civilă;  
 
   d) documente interpretative - documente elaborate de Comisia Europeană, prin care cerinŃele esenŃiale sunt transpuse într-o 
formă concretă şi care creează legăturile necesare între cerinŃele esenŃiale ale construcŃiei şi mandatele de standardizare, mandatele 
pentru ghidurile pentru agremente tehnice europene sau recunoaşterea altor specificaŃii tehnice;  
 
   e) documente tehnice directoare - ghiduri, regulamente şi proceduri elaborate în temeiul prezentei hotărâri şi în scopul aplicării 
acesteia;  
 
   f) familie de produse - grup de produse generice care au utilizări prevăzute similare, cum ar fi: finisaje pentru pereŃi interiori sau 
învelitori de acoperiş;  
 
   g) ghid - reglementare care cuprinde metode şi procedee detaliate de satisfacere a cerinŃelor aplicate;  
 
   h) organe de control - organe ale administraŃiei publice centrale care răspund de supravegherea pieŃei produselor pentru 
construcŃii;  
  



"h1) perioadă de coexistenŃă a specificaŃiilor tehnice armonizate - perioadă în care au valabilitate pentru introducerea pe 
piaŃă a produselor atât specificaŃiile tehnice armonizate, cât şi specificaŃiile tehnice naŃionale existente, referitoare la acelaşi produs;" 
 
   i) piaŃa produselor pentru construcŃii - întreaga arie acoperită de lanŃul de distribuŃie a produselor pentru construcŃii de la 
producător la consumatorul final, inclusiv şantierele de construcŃii, până la punerea în operă;  
 
   j) produs pentru construcŃii - orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcŃii, termenul 
desemnând materiale, elemente şi componente individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaŃii, 
plasate pe piaŃă în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcŃii prin operaŃii şi/sau lucrări 
de construcŃii;  
 
   k) specificaŃie tehnică - document care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performanŃă, 
securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinŃe care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, 
terminologie, simboluri, încercări şi metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare şi proceduri pentru evaluarea 
conformităŃii;  
 
   "k1) specificaŃii tehnice armonizate - standarde române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul produselor 
pentru construcŃii sau standarde naŃionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate în 
domeniul produselor pentru construcŃii şi agremente tehnice europene;  
 
   k2) specificaŃii tehnice recunoscute - specificaŃii tehnice române şi/sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au fost 
recunoscute de Comisia Europeană şi de statele membre ca fiind conforme cu cerinŃele esenŃiale în cadrul unei proceduri coordonate 
de Comisia Europeană şi ale căror indicative de referinŃă sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C. 

 
 
Source:www.rehau.ro 
 

     6. HG nr.163/2004  Strategia nationala in domeniul eficientei energetice 



 
 Potentialul economic de eficienta energetica in Romania pana in anul 2015 reliefeaza ca : 
 
-tinta este de reducere cu 40% a intensitatii energetice si crestere PIB cu 5,4%/an in perioada 2004-2015 fata de nivelul 
anului 2001 prin reducere consum de energie prin noi capacitati si eficienta energetica la cele existente. 
 
Echivalent pentru Obiectivele si tintele ale politicii in domeniul eficientei energetice 
 
Reducere consum de resurse 
primare  

25,4 mil tep/2004-2015(2.122 mii tep/an) cu reducere efort financiar la  achizitie 
de 3,4 miliarde E: 
-9,5 mil tep-prin noi  instalatii moderne  
-15,9 mil tep –investitii pentru EE de 2,7 miliarde E conform Legii nr.199/2000 

Comercializare emisii de CO2(1 tep 
produce 2,38 tone ) 

Reducere de 60,5 mil tone ,adica avantaj financiar de 215 mil E  

Economia de energie de 25,4 mil 
tep 

Cresterea consum intern de energie si resurse primare doar de 10 mii tep 

Necesar financiar 2,7 miliarde E cu economie de 3,4 miliarde E: la 1 E investit prin proiect de 
eficienta se obtine 1,26 E economie la achizitia de resurse primare) 

 
-daca pentru 1 tep se adopta o cotatie de 133 Euro se obtine o reducere de 1,47 miliarde E pentru achizitie de resurse 
primare(economie anuala maxima de 11.031 tep);iar in perioada 2004-2015 rezulta o economie de 132 mil. tep,deci reducere de 
17,7 miliarde E.  
 
Ponderea cea mai ridicata de economie este in sectorul Rezidential –„prin reabilitare termica,crestere eficienta sisteme de 
incalzire locuinte,instalatii de iluminat si echipamente electrocasnice” 
-investitia specifica medie estimata pentru economisirea 1 tep/an este de 167 E. 
 
      7. HG nr. 241/2007 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a construcŃiilor de locuinŃe în România în perioada 
2007-2010 
    
  Programul urmăreşte relansarea construcŃiilor de locuinŃe în România prin realizarea unor spaŃii de locuit moderne, 
accesibile unui număr cât mai mare de cetăŃeni: 
     -se realizează cu asigurarea de către autorităŃile publice locale a amplasamentelor pentru locuinŃe cu terenuri viabilizate, care 
să asigure apă, canalizare, energie electrică, gaz metan, sistematizare pe verticală, drumuri şi căi de acces; 



     -ministerul,va analiza posibilităŃile tehnico-economice de realizare a locuinŃelor pe terenurile identificate şi va estima 
costurile pentru realizarea utilităŃilor; 
    -terenurile care aparŃin domeniului public al statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale pot fi trecute în domeniul privat 
al autorităŃilor publice locale. 

     8. Legea nr.3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la ConvenŃia-cadru a NaŃiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice-referitor la respectarea angajamentelor de limitare cantitativă şi reducere a emisiei de gaze cu 
efect de seră (Dioxid de Carbon -CO2, Metan -CH4, Oxid azotos -N2O, Hidrocarburi Fluorurate -HFC, Hexafluorură de Sulf)faŃă de 
nivelul anului 1989, în perioada obligatorie 2008-2012, adoptat la 11 decembrie 1997:reduce cu 8% emisiile de dioxid de carbon 
prin creştere eficienŃa energetica în sectoarele cheie ale economiei naŃionale;cercetarea- promovarea şi utilizarea mai intensă a 
formelor noi şi regenerabile de energie, a tehnologiilor de reŃinere a dioxidului de carbon şi a tehnologiilor de mediu inovatoare. 

    9. Hotărâre nr. 219 din 28/02/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă-  
cadrul legal necesar promovării şi dezvoltării cogenerării de înaltă eficienŃă a energiei termice şi a energiei electrice, 
bazată pe cererea de energie termică utilă şi pe economisirea energiei primare pe piaŃa de energie, în scopul creşterii 
eficienŃei energetice şi al îmbunătăŃirii securităŃii alimentării cu energie, Ńinând seama de condiŃiile climatice şi economice specifice 
României pentru:  
   -cogenerare - producerea simultană, în acelaşi proces, de energie termică şi energie electrică şi/sau de energie mecanică;  
   -energie termică utilă - energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termică pentru 
procese de încălzire sau de răcire;  
   -schemă de sprijin de tip bonus - schema de sprijin în care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare primeşte 
pentru fiecare unitate de energie electrică produsă în condiŃii de eficienŃă înaltă şi care este destinată consumului intern o sumă fixă 
de bani (lei/kWh), denumită bonus. 
 
                           4.Acte de proprietate si constructie- vanzare-cumparare 
 
 Principalele acte normative sunt : 
-Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare defineste Imobilul:una sau mai multe parcele 
alaturate,cu sau fara constructii,apartinand aceluiasi proprietar cu finalitate inscriere in Registrul de 
publicitate imobiliara; 
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea 
locuintelor,republicata,cu modificari si completari ulterioare. 
 
Contract 
vanzare-

Acte necesare  
 

1.Titlu de proprietate: 



cumparare 
 

 - titlul persoanei care a dobândit imobilul, actul de împroprietãrire, contractul de construire 
împreuna cu contractele de împrumut, situaŃia achitãrii ratelor, respectiv dovada radierii ipotecii, 
procesul-verbal de predare-primire a locuinŃei şi adeverinŃã de proprietate (pentru imobilele 
construite cu credit de la stat) sau împreunã cu contractul de împrumut bancar, situaŃia achitarii 
ratelor, respectiv dovada radierii ipotecii (lor) ; 

- contract de vânzare-cumpãrare, donaŃie, schimb, actul de înzestrare/ dotal. 

Exemplu: 

a.Apartament: 

-contract de vanzare-cumparare incheiat cu o regie-societate publica locala-sistem privat sau  

contract de constructie ,insotite de procesul verbal de predare-primire-receptie. Inclusiv,daca 
este cazul: contractele de imprumut la credite;  
-contractul de imprumut care sa cuprinda mentiunea radierii de catre Judecatorie a ipotecii si a 
interdictiei de instrainare sau adresa eliberata de unitatea care a acordat creditul, din care 
rezulta ca acesta a fost achitat integral; 
-contracte de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate la notariat. 
-certificat de mostenitor care atesta faptul ca apartamentul a fost dobandit de proprietarii 
actuali prin mostenire cu  actele de proprietate ale defunctului; 
-hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, 
partaj etc., in baza careia apartamentul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului 
proprietar. 

b.Acte de proprietate imobile (teren + constructii): 

-contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit 
atat terenul, cat si constructia. 
-certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin 
mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.  
-contract de vanzare-cumparare sau donatie autentificate prin notariat, prin care s-a dobandit 
terenul si autorizatia de construire si certificat de urbanism, ambele eliberate de Primarie, 
pentru constructie.  



-hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, 
partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului 
proprietar. 

c.Acte de proprietate pentru terenuri: 

-contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit 
atat terenul, cat si constructia.  
-certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin 
mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.  
-hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, 
partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului 
proprietar.  
-titlu de proprietate, eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra 
Terenurilor- in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

d.Imobile nationalizate (apartamente, constructii, terenuri) restituite fostilor 
proprietari: 

-hotarare Judecatoreasca definitiva si irevocabila  
-dispozitia primarului de restituire a imobilului  
-proces verbal de predare-primire a imobilului, eliberat de Serviciul Executori Judecatoresti 

2.a.Cerere tip : 
-plan de incadrare in zona; 
-fisa bunului imobil; 
-copie de pe actul de proprietate al imobilului; 
-copie de pe actul de identitate al proprietarului; 
-plan de amplasament si delimitare a bunului imobil, intocmit conform Normelor 
tehnice pentru introducerea cadastrului  general; 
-memoriu tehnic; 
-inventar de coordonate; 
-descrierile topografice ale punctelor vechi si noi; 
-calculul analitic al suprafetelor; 
-declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor 



bunului imobil masurat. 
In cazul in care imobilul in constructie are un singur proprietar sau nu reprezinta 
obiectul unei ipoteci nu este necesara efectuarea releveului. 
b.Pentru apartamente situate in blocuri: 
-cerere tip 
-fisa bunului imobil 
-schita apartamentului intocmita de o persoana fizica/juridica autorizata de Agentia 
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ; 
-plan de amplasament si delimitare a bunului imobil ; 
-copie de pe actul de proprietate al imobilului; 
-copie de pe actul de identitate al proprietarului; 
-declaratie pe proprie raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor 
bunului imobil masurat; 
-memoriu tehnic. 

Proceduri  
 

Acte de 
cadastru 
 

a.Documentatia de cadastru : reprezentarea grafica a actului de proprietate sau 
certificat de mostenitor al unui imobil (teren cu sau fara constructie), din care se 
extrag suprafata, vecinii, categoria de folosinta a terenului (intravilan sau extravilan). 

b.Intocmire documentatie: un expert cadastral autorizat (www.ancpi.ro, la oficiile de 
cadastru sau la notarii publici) –evalueaza,masoara proprietatea si depune 
documentatia, in numele proprietarului, la Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara.  

c.Aprobare dosar la  Oficiul de Cadastru:  

 -documentatia este autentificata si primeste avizul tehnic, se acorda  un numar 
cadastral unic ;  

-la biroul Cartea Funciara - se verifica statutul juridic al imobilului ;se deschide cartea 
funciara, se elibereaza un extras de informare despre imobil si poate fi vandut. 

Elemente 
juridice 

Acte notariale -planul imobilului (construcŃie şi sau teren), aferent actului prin care proprietarul a dobândit 
imobilul întocmit, semnat şi stampilat de un expert autorizat, cu data întocmirii; 
-documentaŃia topo-cadastralã întocmitã de cãtre un expert autorizat, conform legii nr.7/1996, 
cu dovada numãrului cadastral al imobilului (teren şi/sau construcŃie); 
-dovada înscrierii imobilului în cartea funciara - încheierea de întabulare; 



 -extrasul de carte funciarã, din care rezultã situaŃia juridicã a imobilului - este liber de 
sarcini sau a fost deja înstrãinat de cãtre proprietar unei alte persoane, a fost ipotecat, este 
supus unui sechestru asigurãtor sau judiciar, este scos în vânzare la licitaŃie publicã sau a fost 
scos din circuitul civil (în aceasta din urmã situaŃie nu se poate înstrãina imobilul); 
-certificatul fiscal, din care rezultã daca imobilul este sau nu înscris în rolul fiscal (dacã nu a 
fost declarat şi înscris de cãtre actualul proprietar, se aplicã amenzi substantiale, iar imobilul va 
figura ca fiind înscris pe numele autorului actualului proprietar, situaŃie în care nu se poate 
perfecta actul de transmitere a dreptului de proprietate), dacã existã debite neachitate statului, 
în legãturã cu acest imobil, respectiv dacã imobilul este indisponibilizat (prin sechestru 
asigurãtor, judiciar etc.), situaŃie în care nu poate fi înstrãinat. 

Constructie- 
Legea 
nr.50/1991 

Autorizatie de 
constructie 

AutorizaŃia de construire sau de desfiinŃare se emite la solicitarea deŃinătorului titlului de 
proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcŃii - ori a altui act care conferă dreptul de 
construire sau de desfiinŃare: 

-este act de autoritate al administraŃiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea 
măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcŃionarea 
construcŃiilor; 

-se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaŃiilor de urbanism, avizate şi 
aprobate; 

-se pot emite autorizaŃii de construire şi fără documentaŃii de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism aprobate, pentru:  lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de 
conservare a clădirilor de orice fel, cu condiŃia menŃinerii aceleiaşi funcŃiuni, a suprafeŃei 
construite la sol şi a volumetriei acestora;  

AutorizaŃia de construire se eliberează pentru: lucrări de construire, reconstruire, 
consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaŃie sau de reparare a construcŃiilor de 
orice fel, precum şi a instalaŃiilor aferente acestora.  

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităŃile,în conformitate cu 
prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de 
amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului 
elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcŃiilor existente la 
data solicitării şi stabilesc cerinŃele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcŃie de 



specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în 
vederea autorizării.  

AutorizaŃia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe 
baza documentaŃiei depuse la autorităŃi, care va cuprinde:  

a) certificatul de urbanism;  
b) dovada titlului asupra terenului şi/sau construcŃiilor;  
c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii;  
d) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;  
e) dovada privind achitarea taxelor legale.  

Se pot executa fără autorizaŃie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura 
de rezistenŃă, caracteristicile iniŃiale ale construcŃiilor sau aspectul arhitectural al acestora:  

a) reparaŃii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă 
forma acestora şi materialele din care sunt executate;  
b) reparaŃii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, 
dimensiunile golurilor şi tâmplăriei;  
c) reparaŃii şi înlocuiri de sobe de încălzit;  
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;  
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faŃadă şi culorile 
clădirilor;  
f) reparaŃii la instalaŃiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, 
aferente construcŃiilor, în limitele proprietăŃii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de 
preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor 
individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităŃi;  
g) reparaŃii şi înlocuiri la pardoseli;  
h) reparaŃii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare tencuieli, placaje, altele 
asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităŃii şi 
a aspectului elementelor constructive.     

Cadastrul 
general- 
Legea 
nr.7/1996 

Date  1.Se organizează la nivelul fiecărei unităŃi administrativ-teritoriale- comună, oraş, 
municipiu, judeŃ şi la nivelul întregii Ńări pentru: 

a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura 



lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărŃi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea 
datelor pe suporturi informatice;  

b) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deŃinători legali de imobile, în 
vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv;  

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a 
obligaŃiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate. 

2. Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, sunt:  

a) registrul cadastral al imobilelor;  
b) indexul alfabetic al proprietarilor;  
c) registrul cadastral al proprietarilor;  
d) planul cadastral şi anexele la partea I a cărŃii funciare.  

DeŃinătorii de imobile sunt obligaŃi să permită accesul specialiştilor pentru executarea 
lucrărilor de cadastru general, să admită, în condiŃiile legii, amplasarea, pe sol sau pe 
construcŃii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi să asigure protecŃia şi conservarea acestora. 

3.Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenŃă al cadastrului general are ca 
obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din acelaşi 
teritoriu administrativ şi se realizează de către oficiile teritoriale pentru imobilele situate în raza 
de activitate a acestora 

4.Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităŃii în care este 
situat imobilul, precum şi din trei părŃi:  

A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:  

a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;  
b) suprafaŃa imobilului, destinaŃia, categoriile de folosinŃă şi, după caz, construcŃiile;  
c) planul imobilului cu vecinătăŃile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al 
amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmită 



conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al AgenŃiei NaŃionale.  

B. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, care 
cuprinde:  

a) numele proprietarului;  
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi 
menŃionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;  
c) strămutările proprietăŃii;  
d) servituŃile constituite în folosul imobilului;  
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acŃiunile 
privitoare la proprietate;  
f) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a 
cărŃii funciare, cu privire la înscrierile făcute.  

C. Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de 
proprietate şi sarcini, care va cuprinde:  

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinŃă, abitaŃie, servituŃile în sarcina fondului 
aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaŃiunea şi cesiunea de venituri pe 
timp mai mare de 3 ani;  
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acŃiunile 
privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;  
c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;  
d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în 
această parte.  

(2) Datele din cartea funciară pot fi redate şi arhivate şi sub formă de înregistrări pe 
microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. 
Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forŃă probatoare echivalentă cu înscrisurile în baza 
cărora au fost redate.  

5. Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în 
cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.  



Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimŃământul 
titularului dreptului; acest consimŃământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea 
titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează 
să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului 
acestei persoane.  

Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul 
autorităŃii administrative va înlocui acordul de voinŃă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, 
dacă sunt opozabile titularilor.   

 


