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Ministerul Lucrărilor Publice,  
Dezvoltării și Administrației 

                     Nr. 71406/2020 
 
Către: ASCOCIAȚIA ROMÂNĂ A ANTREPRENORILOR ÎN CONSTRUCȚII 
 E-mail: contact@araco.org 
 
Referitor: propuneri privind măsurile necesar a fi implementate în vederea 

stabilizării sectorului de construcții în urma crizei Covid – 19 

 

Referitor la investițiile în infrastructură și construcții care pot genera un impact 
pozitiv asupra mediului înconjurător, precizăm că Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, ca autoritate cu competențe în domeniul elaborării de 
strategii, politici, programe și planuri de dezvoltare teritorială, coordonează 
implementarea proiectului „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare 
a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din 
România” (cod proiect SIPOCA 711), finanțat cu fonduri nerambursabile prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă. Proiectul beneficiază de asistență 
tehnică oferită de Banca Mondială. 

Obiectivul general al proiectului este elaborarea Politicii Urbane ca instrument de 
consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a orașelor din 
România în sensul fundamentării cadrului normativ, investițional și financiar, precum 
și în vederea schimbării mentalității în ceea ce privește procesul de dezvoltare 
urbană.  

Unul dintre obiectivele Politicii Urbane este întărirea rezilienței orașelor și 
dezvoltarea durabilă, având în vedere poziția zonelor urbane în cadrul priorităților 
UE privind combaterea schimbărilor climatice. Conform analizei situației existente, 
o provocare în acest sens este reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze 
cu efect de seră.  

Astfel, susținem oportunitatea derulării investițiilor durabile din perspectiva 
obiectivelor Politicii Urbane a României, având în vedere rolul orașelor ca locuri 
generatoare de oportunități și deopotrivă a unor probleme de mediu cu impact 
important asupra teritoriilor învecinate. 

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică elaborat de Guvernul 
României, complementar efortului investițional în infrastructura națională de 
sănătate, Guvernul va acorda o atenție specială susținerii modernizării infrastructurii 
de servicii medicale la nivel local. Astfel, cu ajutorul programelor de investiții 
derulate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 
finanțate prioritar din fonduri europene nerambursabile, Guvernul a programat, 
pentru perioada 2021-2027, un buget de aproximativ 17,5 miliarde de lei pentru 
următoarele categorii de investiții la nivelul serviciilor medicale furnizate la nivelul 
comunităților locale, respectiv: 
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- construirea/modernizarea a 1.450 de centre medicale în mediul rural, din totalul 
de 2.000 de centre necesare la nivelul întregii țări; 
- reabilitarea a 25 de spitale județene; 
- reabilitarea a 110 de spitale orășenești. 
Prin alte programe derulate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației Publice, sunt programate și alte lucrări de investiții, precum:  
- construirea a 40 de campusuri școlare care să includă: școală, liceu, internat, teren 
sport, ateliere, laboratoare, cantină, cu o valoare totală de aproximativ 2 miliarde 
de lei; 
- reabilitarea a 40 de tabere școlare, cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard de 
lei; 
- construirea a 40 de centre de excelență, informare și documentare pentru copii, 
cu o valoare totală de aproximativ 400 de milioane de lei. 
Prin programele de investiții ale Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2020 
sunt finanțate 39 de obiective de investiții la instituțiile de învățământ superior de 
stat, al căror rest de executat este de aproximativ 512 milioane lei și un număr de 
13 obiective de investiții pentru inspectoratele școlare și unitățile conexe ale 
acestora, al căror rest de executat este de aproximativ 70 milioane de lei. La acestea 
se adaugă alte 8 proiecte de reabilitare a centrelor universitare, derulate prin 
programele de investiții ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației; 

În scopul creșterii gradului de confort și de siguranță a cetățeanului, urmărind ca 
prin investiții de eficiență energetică să se ajungă la scăderea cheltuielilor legate de 
încălzire, precum și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Guvernul 
programează pentru perioada 2021-2027 investiții de aproximativ 9,65 miliarde de 
lei pentru următoarele tipuri de investiții: 
- reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei; 
- consolidarea la nivel național a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare 
estimată de 1 miliard de lei; 
- susținerea Programului Național de Termoficare prin finanțarea investițiilor de 
modernizare a infrastructurii de termoficare în 15 unități administrativ teritoriale, 
cu o valoare totală de 650 milioane de lei. 

MLPDA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul Consolidarea capacității 
de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a 
riscului seismic, cod SIPOCA 606. Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea 
capacității de planificare strategică și operațională a MLPDA, în vederea îndeplinirii 
obligațiilor europene privind eficiența energetică și a eficientizării acțiunilor 
ministerului în domeniul riscului seismic, având printre rezultatele așteptate 
elaborarea unei strategii naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea 
renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. 

Referitor la realizarea unui calendar pentru revizuirea Normativelor și 
Reglementărilor în domeniul construcțiilor, în urma solicitărilor Universităților de 
profil, MLPDA are în vedere în anul 2020, demararea din venituri proprii constituite 
conform art. 43 alin. (5) din Legea nr.10/1995, a revizuirii mai multor 
Reglementări tehnice din mai multe domenii, respectiv: 

- domeniul de reglementare IV Reglementări tehnice privind proiectarea și 
executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat 
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- domeniul de reglementare III Reglementări tehnice privind proiectarea și 
executarea fundațiilor 

- domeniul XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea 
instalațiilor de apă și canalizare 

- domeniul de reglementare XII Reglementări tehnice privind proiectarea și 
executarea instalațiilor electrice 

- domeniul de reglementare XXVIII. Reglementări tehnice privind securitatea la 
incendiu 

- Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe”, indicativ GP 123-2013 

- Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței postseism a clădirilor 
și stabilirea soluțiilor-cadru de intervenție ME 003-2007 

De asemenea, instituția noastră are în curs de definitivare două reglementări 
tehnice, respectiv: 

- Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ MC 

001/2006: revizuire metodologie; revizuire/elaborare de comentarii și 

exemple de aplicare - a fost avizată redactarea a II-a, a fost notificată la COM, 

se află la redactarea a III-a finală, bun de tipar 

- Elaborare reglementare tehnică - Ghid de bună practică pentru atingerea 

nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de 

performanță energetică a diverselor categorii de clădiri - a fost avizată 

redactarea a II-a urmează să fie notificat la COM. 

Tototdată, dorim să vă informăm că instituția noastră prin intermediul proiectului 
Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și 
construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate 
din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, 
realizeaza auditarea intregului sistem de reglementări tehnice în construcții și 
modificarea acestuia, inclusiv reducerea numărului de reglementări aplicabile în 
construcții cu 25%. 

Procesul de auditare și revizuire a reglementărilor tehnice existente este continuat 
prin intermediul proiectului “Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței 
reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor”, cod SIPOCA 731, finanțat în 
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul 
căruia sunt propuse pentru elaborare și revizuire, următoarele reglementări tehnice 
și completarea cu reglementări tehnice noi, pe domenii insuficient reglementate: 

Propuneri de elaborare 

- reglementări tehnice privind clădirile nZEB;  

- reglementări tehnice privind implementarea sistemului BIM. 

Propuneri de revizuire 

- reglementări tehnice privind reziliența localităților la schimbările climatice 

(domeniul de reglementare XIX) și cu privire la adaptarea construcțiilor la 

reglementările specifice, conform catalogului de masuri aferent strategiei naționale 

de prevenire a riscului la inundații 
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- Revizuirea reglementărilor tehnice privind soluțiile de construcție si 
exploatare a construcțiilor de orice fel, inclusiv ale infrastructurii de 
transport, altele (drumuri, căi ferate), care, în perioadele de ape mari au și 
rol de apărare împotriva inundațiilor;  

- Revizuirea reglementărilor tehnico-juridice pentru amenajarea cursurilor de 
apă cu rol de reducere a riscului la inundații (normative de proiectare, cele 
mai bune practici, etc.); 

- Revizuirea normelor de proiectare a structurilor de apărare, cu o valoare a 
probabilităților anuale de depășire diferențiată pentru zonele urbane 
dezvoltate, pentru zonele urbane cu dezvoltare medie, zonele rurale şi pentru 
zonele agricole; 

- Schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor (recuperarea 
parțială a funcțiilor sau a structurilor ecosistemelor modificate, prin 
schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor).  

- completare reglementări tehnice ce vizează proiectarea clădirilor, cu 

rezultatele cartării radonului din interiorul clădirilor, în baza datelor/informațiilor 

furnizate de CNCAN, pentru implementarea Planului național de acțiune la radon  

- revizuire reglementări tehnice din următoarele domenii de reglementare: 

- Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor 

industriale și agricole, inclusiv a sistemelor de irigaţii (domeniul XVIII); 

- Domeniul XIX - Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea 

construcţiilor hidrotehnice (domeniul XIX); 

- Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea căilor de comunicație, 

inclusiv a lucrărilor de artă aferente acestora (domeniul XXVI);  

- Reglementări tehnice privind proiectarea tehnologică a lucrărilor de 

construcții, organizarea lucrărilor de construcţii-montaj și a producției de 

construcții (domeniul XX);  

- Reglementări tehnice pentru actualizarea indicatoarelor tehnice de normare 

a producției în construcții (domeniul XX); 

Referitor la celelalte măsuri propuse, considerăm că acestea nu intră în sfera de 
activitate a MLPDA și apreciem că este nevoie și de punctul de vedere al instituțiilor 
abilitate (MFP, MFE, ANAP etc...). 

Apreciem totodată, preocuparea dumneavoastră pentru acțiunile derulate de MLPDA 
în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcțiilor și vă mulțumim 
pe această cale pentru interesul exprimat. 

 

Cu stimă, 

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAȚIEI 

ION ȘTEFAN 
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