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S-a „eficientizat” si reabilitarea termica
Normele metodologice de aplicare a Ordonatei de Urgeta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performatei
energetice a blocurilor de locuinte au fost modificate printr-un nou ordin, care a intrat în vigoare pe 3 mai. Acesta
se aplica atât contractelor care se semneaza dupa data intrarii în vigoare a acestuia, cât si contractelor aflate în
derulare la aceasta data, pentru lucrari ramase de executat. Principalele modificari se refera la documentatia de
avizare, eficientizarea utilizarii fondurilor publice si reglementarea conditiilor încheierii actelor aditionale la
contractele de exectie
Acte noi pentru documentatia de avizare
În cadrul fazei de proiectare a lucrarilor de intervetie, în afara de expertiza tehnica, auditul energetic si
documenttia de avizare, mai trebuie facuta si o „sinteza a documentatiei de avizare”, întocmita de un proiectant,
semnata de expertul tehnic si auditorul energetic pentru cladiri si însusita de coordonatorul local si asociatia de
proprietari. Aceasta sinteza se înainteaza la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), însotita de
copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociatia de proprietari.
Continutul-cadru al sintezei documentatiei de avizare este prevazut în anexa nr. 91 din Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si locuitei, al ministrului finatelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei
si internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 289/3 mai 2010.
Pâna acum, indicatorii tehnico-economici din documenattia de avizare pentru fiecare obiectiv de investitii erau
supusi spre aprobare doar consiliului local, de catre coordonatorul local. Potrivit noilor reglementari, indicatorii
tehnico-economici din documentatia de avizare întocmita pentru fiecare obiectiv de investitii se aproba de catre
consiliul local, conditionat de însusirea acesteia de catre coordonatorul local si asociatia de proprietari, si cu avizul
Consiliului tehnico-economic al MDRT.
Indicatorii tehnico-economici aprobati stau la baza completarii, prin act adtional, a contractului de mandat cu
valoarea si durata executarii lucrarilor de interventie, precum si cu sumele aferente cotelor de participare la
finantarea acestora, în conditiile legii.
Eficientizarea utilizarii fondurilor publice
La încheierea procedurii de achizitie publica, pentru fiecare obiectiv de investitii, coordonatorul local, în calitate
de autoritate contractanta, va actiona pentru eficientizarea utilizarii fondurilor publice prin:
a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobati la încheierea
contractului de achizitie de lucrari, ca urmare a derularii, în conditiile legii, a procedurii de achizitie publica,
rezultând valoarea de finantare a obiectivului de investitii;
b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, asociatiei de proprietari pentru emiterea acordului;
c) transmiterea devizului general actualizat, a acordului asociatiei de proprietari si a contractului de achizitie de
lucrari, în copie, la directia generala coordonatoare din cadrul MDRT.
Conditiile încheierii actelor adtionale
Contractarea executarii lucrarilor de interventie se realizeaza cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
achizitiile publice. Pe durata executarii lucrarilor de interventie, în cazuri temeinic motivate si în limita
indicatorilor tehnico-economici aprobati, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractanta, poate încheia,
în condtiile legii, acte adtionale la contractul de executie, astfel:
a) în baza deciziei coordonatorului local, cu acordul prealabil al asociatiei de proprietari, daca valoarea aditionata
cumulata majoreaza cu pâna la 10% pretul contractului initial;
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b) în baza avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al MDRT, conditionat de existenta si încadrarea în
fondurile aprobate cu aceasta destintie în bugetul MDRT în situatii exceptionale, temeinic motivate, daca valoarea
adtionata cumulata majoreaza cu mai mult de 10% pretul contractului initial, si numai daca prin aceasta masura se
asigura finalizarea lucrarilor de investitie în termenul aprobat.
Actele aditionale vor fi întocmite, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate si oportunitate privind încheierea
actelor aditionale elaborate de catre coordonatorul local, în calitate de autoritate contractanta, împreuna cu
proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru cladiri si executantul lucrarilor, însusite de catre asociatia
de proprietari si însotite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice
de inspectie, dispozitii de santier, note de comanda pentru lucrari suplimentare/aditionale, note de renuntare si
altele asemenea, dupa caz.
La solicitarea de emitere a avizului Consiliului tehnico-economic al MDRT, coordonatorul local, în calitate de
autoritate contractanta, va anexa referatele de necesitate si oportunitate privind încheierea actelor aditionale,
însotite de copii ale documentelor justificative, precum si de graficul de executie cu esalonarea corespunzatoare a
costurilor, pentru asigurarea finalizarii lucrarilor de interventie în termenul aprobat.
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