
HOTĂRÂRE nr. 462 din 5 aprilie 2006 (*republicat ă*)  
pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015  c ăldur ă şi confort" şi 
înfiin ţarea Unit ăţii de management al proiectului*) 
EMITENT:     GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iulie 2008   
 
------------ 
    *) Republicat ă în temeiul art. IV din Hot ărârea Guvernului nr. 381/2008  
privind modificarea şi completarea Hot ărârii Guvernului nr. 462/2006  pentru 
aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calita te şi eficien ţă" şi 
înfiin ţarea Unit ăţii de management al proiectului, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 20 08, dându-se textelor o nou ă 
numerotare. 
    Hot ărârea Guvernului nr. 462/2006  pentru aprobarea programului "Termoficare 
2006-2015 c ăldur ă şi confort" şi înfiin ţarea Unit ăţii de management al 
proiectului a fost publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 8 
din 3 mai 2006. 
 
    ART. 1  
    (1) Se aprob ă programul "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort", având ca 
scop eficientizarea sistemului centralizat de produ cere şi distribu ţie a 
energiei termice, prev ăzut în anexa nr. 1. 
    (2) Programul "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort" cuprinde dou ă 
componente: 
    a) reabilitarea sistemului centralizat de alime ntare cu energie termic ă; 
    b) reabilitarea termic ă a cl ădirilor. 
    ART. 2  
    (1) Pentru punerea în aplicare a programului "T ermoficare 2006-2015 c ăldur ă 
şi confort", componenta prev ăzut ă la art. 1 alin. (2) lit. a), se înfiin ţeaz ă 
Unitatea de management al programului, denumit ă în continuare UMP - Termoficare 
2006-2015 c ăldur ă. 
    (2) UMP - Termoficare 2006 - 2015 c ăldur ă se constituie în cadrul 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi î şi desf ăşoar ă activitatea 
sub coordonarea executiv ă a secretarului de stat pentru comunit ăţi locale. 
    (3) Se aprob ă structura de organizare a UMP - Termoficare 2006-2 015 c ăldur ă 
prev ăzut ă în anexa nr. 2. 
    (4) Num ărul de personal prev ăzut în anexa nr. 2 se asigur ă în limita 
numărului de posturi aprobat Ministerului Administra ţiei şi Internelor**) pe 
anul 2006. 
------------- 
    **) În prezent, denumirea "Ministerului Adminis tra ţiei şi Internelor" a fost 
înlocuit ă cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative", 
conform art. 15 lit. c) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 24/2007  
privind stabilirea unor m ăsuri de reorganizare în cadrul administra ţiei publice 
centrale, aprobat ă prin Legea nr. 98/2008 . 
 
    (5) Regulamentul de func ţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi 
numirea directorului s ău se fac cu avizul ministrului de stat pentru coord onarea 
activit ăţilor din domeniul economic şi se aprob ă prin ordin al ministrului 
internelor şi reformei administrative. 
    ART. 3  
    (1) Pentru punerea în aplicare a programului "T ermoficare 2006-2015 c ăldur ă 
şi confort", componenta prev ăzut ă la art. 1 alin. (2) lit. b), se înfiin ţeaz ă 
Unitatea de management al programului, denumit ă în continuare UMP - Termoficare 
2006-2015 confort. 
    (2) UMP - Termoficare 2006-2015 confort se cons tituie în cadrul Ministerului 
Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice şi Locuin ţelor şi este finan ţat ă din bugetul 
acestui minister. 
    (3) Regulamentul de func ţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 confort 
prevede structura organizatoric ă a UMP - Termoficare 2006-2015 confort. 
    ART. 4  



    (1) Se aprob ă suplimentarea bugetului Ministerului Administra ţiei şi 
Internelor**) pe anul 2006, din Fondul de rezerv ă bugetar ă la dispozi ţia 
Guvernului, cu suma de 1.802,6 mii lei, pentru fina nţarea cheltuielilor UMP - 
Termoficare 2006-2009 calitate şi eficien ţă, potrivit prevederilor anexei nr. 3. 
------------- 
    **) În prezent, denumirea "Ministerului Adminis tra ţiei şi Internelor" a fost 
înlocuit ă cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative", 
conform art. 15 lit. c) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 24/2007  
privind stabilirea unor m ăsuri de reorganizare în cadrul administra ţiei publice 
centrale, aprobat ă prin Legea nr. 98/2008 . 
 
    (2) Ministerul Finan ţelor Publice***) este autorizat s ă introduc ă, la 
propunerea ordonatorului principal de credite, modi fic ările corespunz ătoare în 
structura bugetului de stat pe anul 2006 şi în volumul şi structura bugetului 
Ministerului Administra ţiei şi Internelor pe anul 2006. 
-------------- 
    ***) În prezent, denumirea "Ministerului Finan ţelor Publice" a fost 
înlocuit ă cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finan ţelor", conform art. 15 
lit. a) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 24/2007  privind stabilirea 
unor m ăsuri de reorganizare în cadrul administra ţiei publice centrale, aprobat ă 
prin Legea nr. 98/2008 . 
 
    ART. 5  
    (1) Programul "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort" este coordonat de o 
comisie interministerial ă, organizat ă conform Hot ărârii Guvernului nr. 750/2005  
privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în coordonarea 
Consiliului interministerial pentru probleme econom ice, politici fiscale şi 
comerciale, pia ţa intern ă, competitivitate, mediul de afaceri. 
    (2) Comisia interministerial ă de coordonare a programului "Termoficare 2006-
2015 c ăldur ă şi confort" este format ă din pre şedinte şi 4 membri, cu func ţie de 
secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei  şi Finan ţelor, Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Dezvolt ării, Lucr ărilor 
Publice şi Locuin ţelor şi al Ministerului Mediului şi Dezvolt ării Durabile. 
    (3) Ministrul internelor şi reformei administrative îndepline şte func ţia de 
pre şedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului 
"Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort". 
    ART. 6  
    (1) Regulamentele privind aplicarea programului  "Termoficare 2006-2015 
căldur ă şi confort" se elaboreaz ă, pe cele dou ă componente, de unit ăţile de 
management al programului, prev ăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 alin. (1), 
se avizeaz ă de Comisia interministerial ă de coordonare a programului 
"Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort" şi se aprob ă prin ordine ale 
mini ştrilor de resort****). 
------------- 
    ****) A se vedea Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative 
nr. 471/2008  privind aprobarea Regulamentului pentru implementa rea programului 
"Termoficare 2006-2015 - c ăldur ă şi confort", publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008. 
 
    (2) Regulamentele privind aplicarea programului  "Termoficare 2006-2015 
căldur ă şi confort" prev ăzute la alin. (1) se public ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
    ART. 7  
    (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depu se în cadrul programului 
"Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort", pentru componenta prev ăzut ă la art. 
1 alin. (2) lit. a), sunt cofinan ţate în propor ţie de maximum 70% din fonduri 
provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Minis terului Internelor şi 
Reformei Administrative; criteriile dup ă care se stabilesc procentele de 
cofinan ţare a proiectelor sunt prev ăzute în Regulamentul privind aplicarea 
programului "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort". 



    (2) Beneficiarii programului "Termoficare 2006- 2015 c ăldur ă şi confort", 
pentru componenta prev ăzut ă la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt autorit ăţile 
administra ţiei publice locale care de ţin în proprietate sisteme centralizate de 
alimentare cu energie termic ă. 
    (3) Beneficiarii prev ăzuţi la alin. (2) au obliga ţia s ă prevad ă în bugetul 
propriu diferen ţa dintre suma primit ă de la bugetul de stat şi valoarea total ă a 
proiectului. 
    (4) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depu se în cadrul programului 
"Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort", pentru componenta prev ăzut ă la art. 
1 alin. (2) lit. b), sunt cofinan ţate din fonduri provenite de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice şi Locuin ţelor. 
    (5) Beneficiarii programului "Termoficare 2006- 2015 c ăldur ă şi confort", 
pentru componenta prev ăzut ă la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt asocia ţiile de 
proprietari din blocurile de locuin ţe - condominii racordate la sistemul 
centralizat de înc ălzire. 
    ART. 8  
    Anexele nr. 1-3 fac parte din prezenta hot ărâre. 
 
    NOT Ă: 
    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Hot ărârea Guvernului nr. 
381/2008  privind modificarea şi completarea Hot ărârii Guvernului nr. 462/2006  
pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009  calitate şi eficien ţă" şi 
înfiin ţarea Unit ăţii de management al proiectului, texte care nu sunt  
încorporate în forma republicat ă a Hot ărârii Guvernului nr. 462/2006 : 
    "Art. II. - Regulamentul de func ţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 
căldur ă se aprob ă prin ordin al ministrului internelor şi reformei 
administrative, în termen de 30 de zile de la intra rea în vigoare a prezentei 
hot ărâri. 
    Art. III. - Regulamentul de func ţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 
confort se aprob ă prin ordin al ministrului dezvolt ării, lucr ărilor publice şi 
locuin ţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vig oare a prezentei 
hot ărâri." 
 
 
    ANEXA 1  
 
                 Programul "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort" 
 
    I. Strategia energetic ă a României pentru perioada 2007-2020, aprobat ă prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 1.069/2007  privind aprobarea Strategiei energetice a 
României pentru perioada 2007-2020, prevede pentru energia termic ă urm ătoarele 
obiective pe termen scurt: 
    1. stabilirea poten ţialului de cogenerare şi trigenerare - industrial, 
pentru înc ălzire, agricol (consum termic şi de frig); 
    2. cre şterea eficien ţei sistemelor de înc ălzire centralizat ă şi men ţinerea 
pe aceast ă baz ă a consumului urban de energie termic ă; 
    3. identificarea tuturor resurselor energetice şi primare locale din arealul 
de cogenerare: 
    a) resurse energetice primare fosile; 
    b) resurse energetice regenerabile; 
    4. elaborarea strategiilor locale pentru implem entarea (dezvoltarea) 
cogener ării în localit ăţile sau zonele identificate ca având un poten ţial de 
cogenerare; 
    5. elaborarea studiilor de fezabilitate pentru promovarea celor mai 
eficiente solu ţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare şi 
pentru exploatarea întregului poten ţial de resurse regenerabile. 
    Strategia na ţional ă privind alimentarea cu energie termic ă a localit ăţilor 
prin sisteme de producere şi distribu ţie centralizate evalueaz ă necesarul de 
investi ţii pân ă în anul 2015, pentru sistemele centralizate de înc ălzire urban ă, 
la circa 340 milioane euro/an (total, circa 2,72 mi liarde euro). 



    Conceptul dezvolt ării durabile în domeniul aliment ării cu energie termic ă a 
localit ăţilor presupune aplicarea unor solu ţii tehnice performante capabile s ă 
asigure, pe de o parte, condi ţii normale de via ţă şi de munc ă comunit ăţilor 
locale şi satisfacerea nevoilor sociale ale acestora în con di ţii de 
rentabilitate economic ă şi eficien ţă energetic ă şi, pe de alt ă parte, 
conservarea resurselor primare, protec ţia şi conservarea mediului, f ăr ă a afecta 
echilibrul ecosferei şi accesul genera ţiilor viitoare la resursele energetice 
primare. 
    Scopul programului de investi ţii "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort" 
este reprezentat de eficientizarea sistemelor centr alizate de alimentare cu 
energie termic ă, având ca obiectiv final reducerea consumului de r esurse 
energetice primare pentru producerea energiei termi ce cu cel pu ţin 1 mil. 
Gcal/an fa ţă de consumul de resurse energetice primare consumat  în anul 2004. 
    II. Programul finan ţeaz ă investi ţiile realizate în: 
    a) reabilitarea sistemului centralizat de alime ntare cu energie termic ă: 
    1. unitatea/unit ăţile de produc ţie a agentului termic; 
    2. re ţeaua de transport al agentului termic primar (ap ă fierbinte); 
    3. punctele de termoficare sau modulele termice  la nivel de imobil, acolo 
unde se justific ă economic; 
    4. re ţeaua de distribu ţie a apei calde şi a agentului termic de înc ălzire; 
    b) reabilitarea termic ă a cl ădirilor: 
    1. re ţeaua interioar ă de alimentare a imobilului cu ap ă cald ă şi cu agent 
termic de înc ălzire; 
    2. contorizarea individual ă împreun ă cu robinetele termostatice; 
    3. reabilitarea termic ă a anvelopei cl ădirilor, respectiv a fa ţadelor, 
teraselor şi a tâmpl ăriei exterioare. 
    Pentru componenta b) "Reabilitarea termic ă a cl ădirilor", pct. 1, 2 şi 3, 
finan ţarea, m ăsurile şi etapele de derulare ale programului se vor efectu a în 
conformitate cu prevederile Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 174/2002  
privind instituirea m ăsurilor speciale pentru reabilitarea termic ă a unor 
blocuri de locuin ţe - condominii, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    Pentru componenta b) pct. 1 "Re ţeaua interioar ă de alimentare a imobilului 
cu ap ă cald ă şi cu agent termic de înc ălzire", în cazul în care asocia ţia de 
proprietari împreun ă cu autoritatea local ă şi/sau cu furnizorul de serviciu 
decid schimbarea sistemului de distribu ţie interioar ă pentru înc ălzire şi ap ă 
cald ă de consum din distribu ţie vertical ă în distribu ţie orizontal ă, 
cheltuielile aferente se vor suporta de autoritatea  local ă şi/sau furnizorul de 
serviciu. 
    M ăsurile principale pentru reabilitarea termic ă a cl ădirilor de locuit 
cuprind urm ătoarele: 
    - izolarea termic ă a pere ţilor exteriori, a terasei, plan şeului peste 
subsol, realizarea şarpantelor şi acoperi şurilor ori repararea sau înlocuirea 
acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor şi u şilor exterioare, repararea, 
consolidarea şi zugr ăvirea pere ţilor exteriori şi altor elemente structurale şi 
nestructurale care constituie anvelopa cl ădirilor; 
    - interven ţii la conductele şi arm ăturile cu pierderi din subsolul/canalul 
termic aflat în proprietatea indiviz ă a asocia ţiei de proprietari. 
    III. Sistemul centralizat de producere, transpo rt, distribu ţie şi furnizare 
a energiei termice trebuie s ă respecte urm ătoarele condi ţii obligatorii: 
    a) necesarul de energie termic ă se va asigura astfel: 
    1. vârful curbei de consum - prin echipamente p roduc ătoare de agent termic 
de vârf; 
    2. consumul din perioada asigur ării înc ălzirii urbane - prin instala ţie în 
cogenerare, cu o capacitate care s ă poat ă prelua varia ţii de consum termic de 
+/- 10% din capacitatea nominal ă; 
    3. consumul aferent asigur ării apei calde menajere - prin instala ţie în 
cogenerare, cu o capacitate care s ă poat ă prelua varia ţii de consum termic de 
+/- 10% din capacitatea nominal ă; 
    b) capacitatea de produc ţie a unit ăţii de produc ţie a agentului termic va fi 
proiectat ă pentru consumul actual şi cel previzionat; 



    c) randamentul energetic anual al unit ăţii de produc ţie de agent termic 
(energie termic ă + energie electric ă evacuat ă pentru valorificare)/resurse 
energetice primare consumate pentru ob ţinerea energiei termice şi electrice 
trebuie s ă fie de cel pu ţin 80%; excep ţie pot face doar unit ăţile de produc ţie 
care utilizeaz ă biomasa ca resurs ă energetic ă primar ă, unde randamentul 
energetic total trebuie s ă fie de cel pu ţin 70%; 
    d) reducerea pierderilor tehnologice în re ţelele de transport al agentului 
termic primar şi de distribu ţie la valori sub 15%; 
    e) cre şterea eficien ţei energetice a punctelor termice; 
    f) utilizarea modulelor termice la nivel de imo bil, acolo unde se justific ă 
economic; 
    g) contorizarea la nivel de imobil şi la nivel de puncte termice; 
    h) reducerea pierderilor de energie termic ă şi ap ă din re ţelele interioare 
ale imobilelor; 
    i) contorizarea individual ă şi montarea robinetelor termostatice la 
consumatorii finali; 
    j) introducerea sistemelor de automatizare şi dispecerizare, astfel încât s ă 
poat ă fi asigurate monitorizarea şi controlul permanent al func ţion ării 
instala ţiilor în parametrii optimi, de la producere pân ă la utilizator. 
    IV. În vederea evalu ării situa ţiei şi identific ării solu ţiei tehnico-
economice optime a sistemului de asigurare a energi ei termice, fiecare 
autoritate a administra ţiei publice locale elaboreaz ă Strategia de alimentare cu 
energie termic ă, aprobat ă prin hot ărâre a consiliului local/jude ţean, precum şi 
studii de fezabilitate necesare investi ţiilor. 
    La elaborarea strategiilor de alimentare cu ene rgie termic ă se au în vedere 
şi urm ătoarele considerente privind resursele regenerabile  şi protec ţia 
mediului: 
    - utilizarea tuturor tipurilor de resurse de en ergie, cum ar fi: biomasa, 
deşeurile biodegradabile, incinerarea şi coincinerarea de şeurilor; 
    - reducerea polu ării, cu posibilitatea controlului reducerii 
noxelor/emisiilor, eliminarea depozit ării lichide a zgurii şi cenu şii rezultate 
din arderea c ărbunilor şi reducerea suprafe ţelor de depozitare a de şeurilor 
rezultate prin arderea combustibililor fosili (c ărbune), prin utilizarea celor 
mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producere a energiei; 
    - poten ţialul energetic rezultat din proiectele de extrager e a biogazului 
care rezult ă din depozitele municipale existente. 
    Prin Strategia de alimentare cu energie termic ă se stabilesc urm ătoarele: 
consumul real de energie termic ă, necesarul de surse de producere, cu stabilirea 
investi ţiilor noi ce trebuie f ăcute pentru consumul în band ă, solu ţii pentru 
acoperirea restului de consum, men ţinerea instala ţiilor existente şi lucr ările 
ce se vor efectua pentru încadrarea în normele de m ediu, precum şi retragerea 
instala ţiilor din exploatare şi casarea acestora. 
    Strategiile locale de alimentare cu energie ter mic ă vor ţine cont de 
obiectivele şi m ăsurile Planului na ţional de dezvoltare 2007-2013, ale 
programelor opera ţionale sectoriale relevante şi ale Programului opera ţional 
regional. 
    În baza strategiilor de alimentare cu energie t ermic ă, consiliile locale vor 
aproba prin hot ărâre definirea sistemului centralizat de produc ţie şi 
distribu ţie de energie termic ă şi a zonelor unde se asigur ă exclusiv serviciul 
de termoficare, având în vedere aplicarea treptat ă a principiului "o cl ădire - 
un singur sistem de asigurare cu energie termic ă". 
    Consiliile locale, pe baza principiului autonom iei locale, pot decide asupra 
solu ţiei de investi ţie atât în cazul reabilit ării termice a cl ădirilor, cât şi 
în cazul sistemului centralizat de produc ţie şi distribu ţie de energie termic ă, 
care poate fi: participarea la programul "Termofica re 2006-2015 c ăldur ă şi 
confort", parteneriat public privat sau alte forme de investi ţii. 
    Ministerul Economiei şi Finan ţelor va realiza, prin planurile sectoriale, 
Strategia privind asigurarea resurselor energetice primare disponibile regional, 
în paralel cu strategiile de alimentare cu energie termic ă. 
    Solu ţiile propuse în strategii trebuie: 
    - s ă respecte legisla ţia de mediu; 



    - s ă se încadreze în Strategia energetic ă a României pentru perioada 2007-
2020; 
    - s ă fie eficiente energetic şi economic; 
    - s ă permit ă administrarea în condi ţii de autonomie local ă. 
    V. Condi ţii de eligibilitate ale programului "Termoficare 20 06-2015 c ăldur ă 
şi confort", componenta "Reabilitarea sistemului cen tralizat de alimentare cu 
energie termic ă": 
    1. beneficiarii sunt autorit ăţi ale administra ţiei publice locale care au în 
proprietate sisteme centralizate de alimentare cu e nergie termic ă; 
    2. se finan ţeaz ă lucr ări de reabilitare şi modernizare a sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termic ă, prev ăzute la pct. II lit. a) pct. 
1-4; 
    3. beneficiarii trebuie s ă fac ă dovada contribu ţiei proprii la costurile 
totale ale proiectului; 
    4. din proiect s ă rezulte c ă prin investi ţiile realizate sistemul de 
alimentare cu energie termic ă atinge condi ţiile tehnice prev ăzute la pct. III; 
    5. proiectele s ă aib ă la baz ă strategiile de alimentare cu energie termic ă, 
elaborate conform pct. IV; 
    6. proiectele se implementeaz ă în perioada 2008-2015. 
    VI. Pentru componenta "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu 
energie termic ă", proiectele se depun, în vederea analizei şi evalu ării, la 
sediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, înso ţite de: 
    ● copie de pe hot ărârea consiliului local de aprobare a Strategiei de  
alimentare cu energie termic ă şi de aprobare a proiectului depus; 
    ● copie de pe Strategia de alimentare cu energie ter mic ă; 
    ● avizul tehnic acordat de autorit ăţile de reglementare competente în 
domeniu - ANRSC sau, dup ă caz, ANRE; 
    ● copie de pe Programul achizi ţiilor - execu ţie lucr ări pe anul în care se 
depune proiectul, aprobat de consiliul local. 
    VII. Pentru componenta "Reabilitarea termic ă a cl ădirilor", beneficiari sunt 
asocia ţiile de proprietari din blocurile de locuin ţe - condominii racordate la 
sistemul centralizat de înc ălzire. Astfel, solicitan ţii depun cereri în 
conformitate cu prevederile Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 174/2002 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    VIII. UMP-Termoficare 2006-2015 c ăldur ă, precum şi UMP-Termoficare 2006-2015 
confort verific ă conformitatea şi eligibilitatea proiectelor depuse în vederea 
finan ţării, pe cele dou ă componente specifice. Acestea pot s ă cear ă documente, 
date şi informa ţii suplimentare, în situa ţia în care documenta ţia este 
incomplet ă. 
    Dup ă ce se constat ă îndeplinirea tuturor condi ţiilor de eligibilitate şi 
conformitate, UMP-Termoficare 2006-2015 c ăldur ă, dup ă caz, UMP-Termoficare 2006-
2015 confort întocme şte un raport-sintez ă de aprobare sau respingere a 
finan ţării, care este supus analizei Comisiei interministe riale de coordonare a 
programului "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort". Pentru proiectele depuse 
în cadrul componentei "Reabilitarea sistemului cent ralizat de alimentare cu 
energie termic ă", referatul este înso ţit de avizul tehnic al autorit ăţilor de 
reglementare competente. 
    Acordarea fondurilor de la bugetul de stat se r ealizeaz ă prin bugetul 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv prin bugetul 
Ministerului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice şi Locuin ţelor, în baza aprob ării 
proiectelor de c ătre Comisia interministerial ă de coordonare a programului 
"Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort". 
    IX. Pentru componenta "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu 
energie termic ă", finan ţarea programului "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi 
confort" se realizeaz ă pe o perioad ă de 8 ani, iar fondurile alocate de la 
bugetul de stat, în sum ă total ă de 2.120 milioane lei, se e şaloneaz ă pe perioada 
realiz ării programului în tran şe anuale, astfel: 
    - în anul 2008 - 265 milioane lei; 
    - în anul 2009 - 265 milioane lei; 
    - în anul 2010 - 265 milioane lei; 
    - în anul 2011 - 265 milioane lei; 



    - în anul 2012 - 265 milioane lei; 
    - în anul 2013 - 265 milioane lei; 
    - în anul 2014 - 265 milioane lei; 
    - în anul 2015 - 265 milioane lei. 
    Pentru componenta "Reabilitarea termic ă a cl ădirilor", finan ţarea se va face 
în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
174/2002 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    Pentru componenta "Reabilitarea termic ă a cl ădirilor", finan ţarea 
programului "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort" se realizeaz ă pe o 
perioad ă de 8 ani, iar fondurile alocate de la bugetul de s tat, în sum ă total ă 
de 200 milioane lei, se e şaloneaz ă pe perioada realiz ării programului în tran şe 
anuale, astfel: 
    în anul 2008 - 25 milioane lei; 
    în anul 2009 - 25 milioane lei; 
    în anul 2010 - 25 milioane lei; 
    în anul 2011 - 25 milioane lei; 
    în anul 2012 - 25 milioane lei; 
    în anul 2013 - 25 milioane lei; 
    în anul 2014 - 25 milioane lei; 
    în anul 2015 - 25 milioane lei. 
    UMP - Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi UMP - Termoficare 2006-2015 confort 
vor elabora în termen de 60 de zile de la înfiin ţare regulamentele privind 
aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 c ăldur ă şi confort", care vor 
cuprinde "Ghidul pentru accesarea fondurilor destin ate realiz ării programului". 
Prin ghiduri se va realiza corelarea dintre cele do uă componente, astfel încât 
să se cofinan ţeze reabilitarea termic ă a blocurilor de locuin ţe - condominii 
racordate la sistemele centralizate de înc ălzire. 
    Consiliile locale vor îndeplini obliga ţiile ce le revin în realizarea 
investi ţiilor, conform procedurilor care vor fi stabilite p rin regulamentele de 
implementare şi monitorizare a programului "Termoficare 2006-2015  c ăldur ă şi 
confort". 
 
 
    ANEXA 2  
 
 
              Structura de organizare a UMP - Termo ficare 2006-2015 
                            c ăldur ă din cadrul MIRA 
 
*T* 
                               ┌──────────────────┐ 
                               │    Comisia       │ 
                               │interministerial ă │ 
                               │ de coordonare    │ 
                               │ a programului    │ 
                               │"Termoficare 2006- │ 
                               │2015 c ăldur ă şi   │ 
                               │    confort"      │ 
                               └───────┬──────────┘ 
                                       │ 
                              ┌────────┴──────────┐ 
                              │       MIRA        │ 
                              │ Secretar de stat  │ 
                              │pentru comunit ăţile │ 
                              │      locale       │ 
┌----------------------------- └────────┬──────────┘---------------------------- ┐ 
|                                 ┌────┴─────┐                                 | 
|                                 │ Director │                                 | 
|                                 │   de     │                                 | 
|                                 │  proiect │                                 | 
|                                 └────┬─────┘                                 | 



|                                      │                                       | 
|     ┌─────────────┬───────────┬──────┴───────┬───────────┬───────────┐       | 
| ┌────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐┌──────┴────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐| 
| │Comparti-  ││Comparti-  ││Comparti-  ││Comparti-  ││Comparti-  ││Comparti-  │| 
| │ment       ││ment       ││ment       ││ment       ││ment       ││ment       │| 
| │evaluare   ││evaluare   ││economic   ││contractare ││achizitii  ││implementa- │| 
| │tehnica    ││economica  ││           ││           ││           ││re componen │| 
| │           ││           ││           ││           ││           ││tele 1-7   │| 
| │ 4         ││  2        ││ 2         ││ 3         ││ 3         ││6          │| 
| │specialisti ││specialisti ││specialisti ││specialisti ││specialisti ││specialisti │| 
| └───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘| 
└--------------------------------------------------- --------------------------- ┘ 
*ST* 
 
 
 
    ANEXA 3  
 
           Cheltuieli necesare înfiin ţării şi func ţion ării U.M.P. - 
         "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficien ţă" în anul 2006*) 
*T* 
                                                            - mii lei (RON) - 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Nr. 
 crt.                 Denumirea indicatorului                          2006 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  1. Cheltuieli de capital                                             468,0 
  2. Cheltuieli de personal                                            729,6 
  3. Bunuri şi servicii                                                605,0 
  4. Cheltuieli totale                                               1.802,6 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
*ST* 
--------- 
    *) De la data intr ării în vigoare a Hot ărârii Guvernului nr. 381/2008  
privind modificarea şi completarea Hot ărârii Guvernului nr. 462/2006  pentru 
aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calita te şi eficien ţă" şi 
înfiin ţarea Unit ăţii de management al proiectului, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 20 08, sintagma "UMP - 
Termoficare 2006-2009 calitate şi eficien ţă" se înlocuie şte cu sintagma "UMP - 
Termoficare 2006-2015 c ăldur ă". 
 
                                     ----------- 
 
 


