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PROIECT 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
ORDONAN ŢĂ DE U RGENŢĂ  

privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor 
pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie termică ale localităților, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative 

 
       Având în vedere necesitatea stringentă a creşterii contribuţiei sectorului energetic la îndeplinirea 
obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi eficienţa energetică, 
       Luând în considerare faptul că se impune implementarea unui program multianual destinat 
modernizării, extinderii sau înfiinţării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a 
localităţilor, 
       Pentru diminuarea efortului bugetar anual de repartizare, în regim de urgenţă, a unor sume 
pentru asigurarea continuităţii serviciului public de încălzire a populaţiei în sezonul de iarnă, dată fiind 
necesitatea stringentă de realizare a investiţiilor în sistem, 
       Având în vedere că societatea Compania Naţională de Investiții – „C.N.I.” S.A. prestează servicii de 

interes economic general în domeniul construcțiilor de interes public și social, prin realizarea unor 

construcţii destinate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţilor locale, a unor 

construcții destinate dezvoltării și modernizării infrastructurii instanțelor de judecată și parchetelor 

aflate în municipiile reședință de județ, precum și a proiectelor de realizare a stadioanelor necesare 

respectării angajamentului României în ceea ce privește organizarea Campionatului European de 

Fotbal EURO 2020 la București, investiţii publice de importanţă națională pentru România, 

   Ținând cont de faptul că serviciile de interes economic general în domeniul construcțiilor 

realizate de „C.N.I.” S.A. privesc inclusiv angajamentul Guvernului României prin declaraţia de 

rezolvare pe cale amiabilă a cauzelor ce a stat la baza Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului „Moldovan şi alţii împotriva României” nr. 1 din 5 iulie 2005 și nr. 2 din 12 iulie 2005, de a lua 

toate măsurile necesare cu privire la implementarea Programului de dezvoltare comunitară în 

localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, constând în adoptarea unor măsuri generale, inclusiv în scopul 

stimulării participării romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a 

comunităţii locale din localitatea Hădăreni, judeţul Mureş,  măsurile privind domeniul dezvoltării 

economice şi al accesului la servicii de sănătate, 

          Ținând cont de faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 1093/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, Campionatul European de Fotbal 2020 și candidatura României pentru 

organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final au fost declarate de interes public şi 

de importanţă naţională, 

 În vederea atingerii țintelor stabilite prin Programul de Guvernare 2018-2020 privind realizarea 

obiectivelor de interes social din domeniul educaţiei, sănătății, culturii, sportului,  



2 
 

 Având în vedere necesitatea ca serviciile de interes economic general realizate de societate să 

fie prestate pe baza unor principii și în condiții care să îi permită să își îndeplinească atribuțiile, și 

ținând cont de faptul că schimbările legislative intervenite în ultimii ani în domeniul achizițiilor 

publice, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi 

specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, precum și în domeniul contribuțiilor fiscal-bugetare, au generat costuri 

suplimentare, iar în prezent se înregistrează multiple întârzieri în implementarea proiectelor, motivat 

de lipsa personalului specializat în implementarea acestora și imposibilitatea susținerii cheltuielilor 

efectuate cu activităţile necesare realizării obiectivelor de investiţii  

  În vederea asigurării condițiilor necesare pentru acoperirea costurilor specifice ce rezultă din 

obligațiile de serviciu public, având în vedere țintele imediate și de perspectivă ale acestuia, și ținând 

cont de necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat și, ulterior, a bugetului societății conform art. 4 alin. (1) litera a) din 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 

deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 

 Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea cadrului legal în vederea aprobării 
bugetului societății în condiții de echilibru între sarcinile ce revin societății și veniturile alocate pentru 
realizarea acestora, astfel încât obiectivele de interes general să fie atinse în termenele propuse și 
asumate, 
            Ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, care prevăd 

că: În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, …. indiferent de 

sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, 

înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările 

şi completările ulterioare, se impune abrogarea expresă a art. 36 din Ordonanța de urgență nr. 

90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, în vederea eliminării oricăror interpretări cu privire la cumulul sau 

categoria de drepturi de hrană cuvenite personalului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară și instituțiilor subordonate. 

             În vederea evitării situației în care schimbul valutar al sumelor în euro pentru efectuarea 
plăților în lei către beneficiarii de asistență tehnică, alții decât Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, așa cum este menționat în Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare, ar conduce la diferențe nefavorabile de curs valutar ce nu pot fi suportate de la bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
       Luând în considerare necesitatea completării Cap. IV “Plata în avans” al Ordonanței Guvernului nr. 
29/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu noi prevederi aplicabile programului 
transnațional Dunărea 
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       Ținând cont de faptul că este necesară o prevedere care să asigure beneficiarilor români avans din 
Fondul European de Dezvoltare Regională și pentru asigurarea egalității de tratament la nivelul 
Uniunii Europene,  
        În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii 
de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,  
 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, 
reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică ale localităților, denumit în continuare, Programul Termoficare, implementat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin reorganizarea Programului 
"Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006   pentru 
aprobarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de 
management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Programul Termoficare se implementează în perioada 2019 – 2027 şi va prelua și finanţarea 
obiectivelor de investiţii aflate în derulare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(3) Finanţarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse: 
a) transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice; 
b) transferuri din bugetul Fondului pentru Mediu, din sumele constituite potrivit art. 10, alin. (1) lit. b) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 
163/2012, cu modificările și completările ulterioare;  
c) bugetele locale. 
(4) Beneficiarii Programului Termoficare sunt unităţi administrativ-teritoriale. 
(5) În bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se prevăd la o poziţie distinctă credite 
bugetare şi de angajament aferente finanţării Programului Termoficare. 
(6) În limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului 
pentru mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu transferă la solicitarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice sumele aferente finanțării Programului Termoficare. 
(7) În termen de 10 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru 
mediu, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice să majoreze la o poziție distinctă creditele de angajament prevăzute în 
bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Fondului pentru mediu reprezentând credite de angajament aferente finanțării Programului 
Termoficare. 
(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să detalieze influenţele 
aprobate potrivit alin. (7) în bugetul propriu şi în anexele la acesta, şi să le comunice Ministerului 
Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare. 
(9) Administraţia Fondului pentru Mediu virează sumele aferente Programului Termoficare în termen 
de 10 zile de la data solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, într-un cont 
distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
(10) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi 
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creditele bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu suma virată de 
Administraţia Fondului pentru Mediu pentru finanţarea Programului, potrivit alin. (9). 
(11) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să detalieze influenţele 
aprobate potrivit alin. (10) în bugetul propriu şi în anexele la acesta, şi să le comunice Ministerului 
Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare. 
(12) Cofinanţarea proiectelor din cadrul Programului Termoficare din sursele prevăzute la alin. (3), lit. 
a) şi b) se asigură în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute anual cu 
această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
(13) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca 
diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (8) şi plăţile efectuate, se virează de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din contul de venituri ale bugetului de stat în care au 
fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului. 
(14) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (13) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului 
următor de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în contul de venituri ale 
bugetului de stat prevăzut la alin. (9) urmând procedura prevăzută la alin. (10) - (12) şi se utilizează în 
anul următor cu aceeaşi destinaţie. 
(15) Sumele transferate beneficiarilor potrivit alin. (3), lit. b) și neutilizate până la sfârșitul anului se 
regularizează cu bugetul de unde au fost alocate acestea până la data de 20 decembrie a anului 
bugetar. 
(16) În termen de 5 zile de la finalizarea Programului Termoficare sumele rămase neutilizate, 
determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (7) şi plățile efectuate, se virează de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din contul de venituri ale bugetului de 
stat în care au fost încasate  către Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din 
care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau 
potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care 
au fost alocate. 
Art. 2. – (1) Prin Programul Termoficare se transferă fondurile prevăzute la art. 1, alin. (3), lit. a) şi b) 
unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi 
extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, în vederea 
finanțării lucrărilor de investiţii în: 
a) unitatea/unităţile de producţie a agentului termic; 
b) reţeaua de transport al agentului termic primar: apă fierbinte; 
c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil;  
d) reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire. 
(2) Fondurile prevăzute la art. 1, alin. (3), lit. a) şi b) se utilizează de către  unităţile administrativ-
teritoriale beneficiare pentru cofinanţarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:  
a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale 
materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; 
drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază; 
b) pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; 
refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea 
de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură; 
c) pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; 
canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: 
telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - 
care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului 
investiției; 
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d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, 
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului; 
e) pentru documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii; 
f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente; 
g) pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor; 
h) pentru proiectare: , efectuată cu respectarea anexei nr. 7 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa 
energetică, cu modificările și completările ulterioare, documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie; 
i) pentru asistență tehnică din partea proiectantului  pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru 
participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi dirigenţie de şantier; 
j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție 
de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente 
construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze 
naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, rețele de comunicații electronice și alte 
tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției; 
k) pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu 
montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice; 
l) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe 
corporale; 
m) pentru probe tehnologice şi teste;  
n) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu 
este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace; 
o) pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete, know-how și alte 
drepturi de utilizare similare. 
(3) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt cofinanţate în 
cuantum de maxim 85% din fonduri provenite potrivit art.1, alin. (3), lit. a) şi b) prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi respectiv, în cuantum de minim 15% din 
fonduri proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare. 
(4) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia de a asigura din bugetele locale sumele 
necesare acoperirii integrale a cheltuielilor pentru realizarea proiectelor.  
(5) Sumele acordate potrivit art. 1, alin. (3) lit. a) şi b) se virează în bugetele locale ale beneficiarilor, în 
conturi distincte, în baza solicitării de decontare, însoțită de documentele justificative de plată a 
contribuției de minim 15% din cheltuielile eligibile, asigurată de unitatea administrativ-teritorială 
beneficiară potrivit contractului de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice şi unitatea administrativ-teritorială beneficiară.   
Art. 3. – (1) Sumele acordate potrivit art. 1, alin. (3) lit. a) şi b), sunt stabilite de Comisia 
interministerială de coordonare a Programului Termoficare, în baza următoarelor criterii: 
a) între 0 și 30 de puncte, raportat la economia de resurse energetice primare  realizată ca 
urmare a implementării proiectului (tep/an); 
b) între 0 și 30 de puncte, raportat la reducerea emisiilor de gaze cu efect seră realizată ca urmare 
a implementării proiectului (tone CO2/an); 
c) între 0 și 20 de puncte, corespunzătoare ratei de branșare de la sistemul centralizat de 
termoficare (numărul actual de apartamente branșate/numărul de apartamente branșate inițial). 
d) între 0 și 20 de puncte, raportat la capacitatea financiară a unității administrativ – teritoriale 
beneficiare, calculată potrivit formulei prevăzute la art. 33, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică documentaţia tehnică a 
proiectului şi emite după caz, un aviz tehnic din care să rezulte  inclusiv economia de resurse 
energetice primare şi reducerea emisiilor de gaze cu efect seră estimate a fi obţinute prin 
implementarea proiectelor. 
(3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială 
beneficiară se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice. 
Art. 4. - (1) Programul Termoficare este coordonat de o Comisie interministerială, organizată potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare este formată din preşedinte şi 
4 membri titulari, cu funcție de secretar de stat, fiecare având câte un membru supleant, din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, 
Ministerului Mediului şi al Ministerului Energiei. 
(3) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice îndeplineşte funcţia de preşedinte al 
Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare. 
(4) Componenţa nominală a Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare, 
membrii titulari și membrii supleanți, se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, la propunerea reprezentanţilor legali ai instituțiilor prevăzute la alin. (2).  
Art. 5. – (1) Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare se aprobă prin ordin 
comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice şi 
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare prevede condiţiile de conformitate 
şi eligibilitate necesare a fi îndeplinite pentru obţinerea finanţării proiectelor şi documentaţia care se 
prezintă Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea emiterii avizul tehnic. 
(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, cu avizul Comisiei interministeriale de coordonare a Programului 
Termoficare. 
(4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice încheie contracte de finanțare 
multianuală cu beneficiarii în cadrul Programului Termoficare, în limita sumelor prevăzute în buget cu 
această destinație (sau în limita creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate cu această 
destinație).  
(5) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare sunt responsabile pentru implementarea proiectelor, 
atingerea rezultatelor planificate şi pentru corecta raportare anuală a datelor necesare monitorizării 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a rezultatelor privind economia de 
resurse energetice primare şi reducerea emisiilor de gaze cu efect seră realizate ca urmare a punerii 
în funcţiune a obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Termoficare. 
Art. 6. – În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de Comisia Europeană conform art. II alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la 
data de 20 a lunii februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice raportează 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile 
obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de 
emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin 
implementarea proiectelor în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare 
la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării. 
Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă Hotărârea Guvernului 
nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" şi înfiinţarea 
Unităţii de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 
din 23 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Compania Naţională de Investiţii 
 
Art. 8. - Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
„C.N.I.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
1. La alineatul (1) al articolului 7, litera e) va avea următorul cuprins: 
 “e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;” 
2. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
 “(4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitățile necesare realizării obiectivelor 
de investiții, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din 
valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.” 
3. Alineatul (4) al articolului 2 din anexa nr. 3 „Programul național de construcții de interes public sau 
social” se abrogă. 
Art. 9. – (1) Prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, se 
aplică și obiectivelor de investiții realizate de Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pentru 
care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, conform legii.  
(2) În cazul obiectivelor de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și nu 
sunt încheiate contracte de achiziție publică de lucrări, se va proceda la actualizarea devizului general 
și la reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, în condițiile legii. 
(3) În cazul obiectivelor de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și sunt 
încheiate contracte de achiziție publică de lucrări, se poate proceda la actualizarea devizului general 
pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, și, după caz, la 
reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, în condițiile legii, cu condiția existenței acordului 
prealabil al operatorului economic, parte a contractului de achiziție publică de lucrări. 
Art. 10. – (1) Articolul 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, personalul încadrat în Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, care beneficia de drepturi de hrană 
în condițiile art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, beneficiază exclusiv de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Art. 11. - Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 
26 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
1. La articolul 2 alineatul (2), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:  
“p) plată în avans - sumele transferate către beneficiarii lideri, către beneficiarii de asistenţă tehnică, 
la începutul derulării contractului de finanţare, pentru a asigura resursele financiare necesare 
începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în 
contractele/deciziile de finanţare, precum și sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de 
la bugetul de stat transferate către beneficiarii lideri/beneficiari parteneri români, alţii decât cei care 
sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele 
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fondurilor speciale, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor 
şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractele de cofinanţare ;" 
2. După alineatul (5) al articolul 5 se introduce un nou alineat, alin.  (51), cu următorul cuprins: 
 “(5) Sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenţă 
tehnică din România, finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau 
din bugetele fondurilor speciale, se virează în euro de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei, în condițiile articolului 8 alin.(2) și alin. (8). 
3. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi 
rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de beneficiar de 
asistență tehnică se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice în conturile de venituri ale bugetului din care au fost finanţate 
proiectele respective." 
4. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
"(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru beneficiarii lideri de proiecte din programul 
prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) se acordă plăţi în avans din fondurile externe nerambursabile în limita 
disponibilității de fonduri din prefinanțarea la nivel de program, existente în conturile Unității de 
Plată." 
5. După alineatul (4) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin. (5),  cu  următorul cuprins: 
“(5) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate Națională, se acordă plăți în avans din 
cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din 
România, în condițiile prevăzute în contractele de cofinanțare." 
 


