
Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice 

a blocurilor de locuinte

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se modiflca si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul 
cuprins:
„e) raport tehnic de specialitate - document intocmit in urma evaluarii 
ascensorului privind functionarea in conditii de siguranta si a performantei 
energetice intocmit de o persoana juridica acreditata in domeniu ascensoarelor. 
Acesta confine: descrierea caracteristicilor tehnice ale ascensorului existent, 
solutiile propuse, caracteristicile tehnice dupa aplicarea masurilor de 
modernizare/inlocuire, consumurile de energie inainte si dupa implementarea 
solutiilor, analiza de riscuri, modul de utilizare optima a ascensorului dupa 
implementarea masurilor, dar si analiza economica. ”

2. La articolul 3, dupa alineatul (2^) se introduce un nou alineat, alin. (2^) cu 
urmatorul cuprins:
„(2^) Beneficiaza de programele locale si locuintele expertizate tehnic §i 
incadrate in clasa I de rise seismic prin raport de expertiza tehnica dupa 
finalizarea executarii lucrarilor de interventie in scopul cresterii nivelului de 
siguranta la actiuni seismice a acestora.”

3. La articolul 3, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(8) In exercitarea atribufiilor, comisiile tehnice de amenajare a teritoriului §i 
urbanism colaboreaza, in condifiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului 
Arhitecfilor din Romania §i cu asociafiile profesionale ale auditorilor energetic! 
pentru cladiri, care sunt inregistrati in Tabloul National al Arhitectilor/lista 
auditorilor energetic! pentru cadiri.”
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4. La articolul 4 alineatul (1), litera b^) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
„b^) repararea/inlocuirea, dupa caz, a mecanismelor de actionare electrica a 
ascensoarelor de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate intocmit de o 
persoana juridica acreditata in domeniu ascensoarelor, conform 
reglementarilor in vigoare.”

5. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) izolarea termica a fa^adei - parte opaca, inclusiv termohidroizolarea terasei, 
respectiv termoizolarea plan§eului peste ultimul nivel in cazul existen^ei §arpantei, 
cu sisteme termoizolante, reabilitarea sarpantei in cazul podurilor neincalzite.”

6. La articolul 4 alineatul (4), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„k) repararea/inlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/u§ilor de acces, a 
sistemului de trac^iune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz, astfel cum sunt 
prevazute in raportul tehnic de specialitate, intocmit de o persoana juridica 
acreditata in domeniul ascensoarelor, conform reglementarilor in vigoare.”

7. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. - Realizarea lucrarilor de interven^ie prevazute la art. 4 are ca scop cre§terea 
performantei energetice a blocurilor de locuin^e, astfel incat nivelul optim din 
punctul de vedere al costurilor acestor lucrari sa se situeze in intervalul nivelurilor 
de performan^a in care analiza cost-beneficiu calculata pe durata normata de 
functionare este pozitiva. Pentru incalzirea locuin^elor, consumul anual specific de 
energie finala calculat pentru incalzire se va situa sub 100 kWh/m^ arie utila, in 
condifii de eficienfa economica la momentul elaborarii documentatiei tehnico- 
economice.”

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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