
LOCUINȚE PENTRU VIITOR
Un ghid despre proprietate și sustenabilitate



Despre proiectul ”Prietenii Satului”
Proiectul ”Prietenii satului” vizează implicarea comunității locale din com.
Victoria, jud Iași în activități de informare și conștientizare a importanței
creării unei comunități durabile, valorificând resurse diferite de informare,
artă și apropiere de natură.
Proiectul “Prietenii satului” este un proiect implementat de Asociația
Orientat și finanțat Comisia Europeană prin Programul DEAR (Development
Education and Awareness Raising), prin intermediul Fundației ”Alături de
Voi” România, referință: Build Solid Ground, contract no. CSO-LA/2017/388 –
027.
Pentru mai multe informații despre proiect și activitățile acestuia  puteți
vizita pagina de facebook: https://www.facebook.com/Prietenii-Satului-
101112318492513 sau pagina proiectului:  https://www.orientat.ro/prietenii-
satului/



PROPRIETĂȚI ȘI MOȘTENIRI

Moştenirea este atunci când dobândeşti un bun
(terenuri, locuinţe etc.) de la o rudă. 
Succesiunea este modalitate legală prin care sunt
transmise bunurile unei persoane care a încetat din
viață altor persoane, mai exact, moștenitorilor.
Succesiunea se face după deces.

Dacă se merge pe calea succesiunii legale, atunci
moștenitorii pot fi: 
- Soția/Soțul supraviețuitor;
- Copiii defunctului și toți ceilalți urmași ai acestora;
- Părinți și bunici ori străbunici, unde este cazul;
- Alte rude până la gradul al patrulea, inclusiv.

DE REȚINUT:
Toți acești moștenitori nu se pot prezenta pur și simplu pentru a-și primi partea de moștenire deoarece
există o ordine de preferință stabilită de lege.



EXEMPLU:
 Părinții sau frații și surorile (care intră în clasa a doua) nu vor putea veni la moștenire dacă cei din clasa
întâi nu au renunțat la dreptul lor de moștenire și așa mai departe, până la ultima clasă de moștenitori.

Clasa 2. Ascendenți și colaterali
privilegiați

 Aceștia sunt părinți (ascendenți
privilegiați) și frați sau surori
(colaterali privilegiați), inclusiv
descendenții acestora, precum copii
sau nepoți.

Clasa 3. Ascendenți ordinari

Clasa 4. Colaterali ordinari

Sunt rudele până la gradul al
patrulea, precum mătuși, unchi,
veri primari sau frații și surorile
bunicilor.

CLASELE DE MOȘTENITORI LEGALI

Clasa 1. Descendenții

Sunt copiii și copiii acestora,
adică nepoți și strănepoți (au
dreptul la moștenire atât copiii
naturali, cât și cei adoptați).

Sunt bunici, străbunici (pe
linie maternă sau paternă).



IMPORTANT
succesorii moștenesc nu

doar drepturile
persoanei care a încetat

din viață, cât și
Obligațiile financiare ale

acestuia.
   

În funcție de situația specifică a fiecărui caz în parte,
notarul poate solicita și alte documente:

DOCUMENTE PENTRU SUCCESIUNE

- Cerere tip (de la notar); 
- Certificat de deces (în original) al persoanei
pentru care se face succesiunea; 

- Certificat de naștere și căsătorie
pentru soțul supraviețuitor, după caz;
 

- Certificat de atestare fiscală care atestă că persoana
decedată nu are datorii la bugetul local sau la bugetul de stat  

- Certificat de naștere și de căsătorie, după
caz, dar și alte acte de identitate pentru
moștenitori; 
- Acte de proprietate pentru bunurile lăsate
moștenire;
- Testament, în cazul în care există unul



Taxa pentru succesiune în 2020, în cazul în care moștenirea este dezbătută în fața
notarului, presupune onorariul notarului.  Taxă se calculează în funcție de valoarea
totală a bunurilor succesorale (mobile și/sau imobile) și se împarte între toți
moștenitorii.
În cazul în care există un singur moștenitor, evident, acesta va plăti singur taxa de
succesiune. Taxa pentru succesiune la notar este stabilită în Grila Notarilor. 

EXEMPLU: pentru bunuri succesorale ce valorează 100.000 de euro, taxa este de
aproximativ 2800 de lei. 

          Pe lângă taxele percepute de notar sau instanță, se poate percepe și impozit de 1%.
Potrivit legii, moștenitorii sunt scutiți de impozit, dacă succesiunea este dezbătută în cel
mult doi ani de la deces.

În cazul în care moștenitorul face acte de succesiune pentru un imobil și
dorește să fie trecut în cartea funciară, costul crește cu încă 700-800 de
lei. În cazul în care succesiunea de dezbate în fața instanței, taxele sunt
calculate în funcție de durata procesului, numărul de moștenitori și alte
proceduri juridice necesare.

TAXE PENTRU SUCCESIUNE



Aceste locuințe nu sunt atât de benefice deoarece pun in
pericol siguranța, uneori chiar și sănătatea locuitorilor lor.
De multe ori, locuințele aflate în aceste situații sunt
adăposturi rudimentare construite din materiale refolosite
sau de proastă calitate. Accesul la utilitățile de bază și la
drumuri este redus sau chiar absent, mai ales datorită
lipsei documentelor de proprietate. În multe cazuri, casele
sunt amplasate în zone de risc. În astfel de comunități
autoritățile nu pot investi în apă curentă, canalizare sau
curent electric.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul  a fost modificată în 2019 pentru ca acest
fenomen, al așezărilor informale, ce a apărut în țara
noastră încă din anii ’50, să poată fi reglementat clar.

În cazul identificării unor riscuri naturale sau biologice în
zonele în care sunt așezări informale (pericol de inundații,
alunecări de teren), locuințele vor fi relocate doar după
informarea și consultarea prealabilă a locuitorilor, de către
primarul localității sau reprezentanții acestuia. Autoritățile
care nu vor lua măsurile ce țin de competența fiecăreia pot
fi amendate, conform legii, cu sume cuprinse între 1.000 și
3.000 lei.

Locuiești într-o locuință informală?
Așezările informale sunt acele zone de locuințe dezvoltate, de obicei, la periferia
localităților urbane sau rurale, în care locuitorii nu au drept de posesie asupra
terenurilor și caselor lor.



Ce trebuie să faci pentru a avea acte legale pe teren?

Trebuie știut că NU în orice situație în care cineva ocupă un teren pentru care nu are acte, se poate obține un drept
legal de deținere, precum și faptul că pașii de intrare în legalitate sunt diferiți în funcție de modul în care terenul a

fost dobândit sau ocupat.

CAZUL 1
Dacă am deja un act cu privire la teren, dar nu este titlu de proprietate ci este doar o chitanță de mână, pașii pentru
obținerea legală a terenului sunt diferiți în funcție de situația în care mă aflu:

NOTAR
Dacă fostul proprietar sau
moștenitorii lui trăiesc, au
titlu de proprietate și sunt

înregistrați în cartea funciară, pot
merge împreună cu ei la notar și

putem încheia un contract în
formă autentică (recunoscută

legal), pe baza căruia pot să mă
înregistrez ca proprietar. Dacă

fostul proprietar are act de
proprietate, dar nu este înscris în
cartea funciară, acesta trebuie
mai întâi să se înregistreze în

cartea funciară.

REȚINEȚI

Dacă fostul proprietar sau
moștenitorii au titlu de
proprietate şi nu vor să
accepte să încheie actul în
formă autentică, pot fi
chemaţi în instanţă (la
judecătorie). Pot solicita
instanţei să dea o hotărâre
care să ţină loc de act
autentic. E posibil să am
nevoie de ajutor de la un
avocat/consilier juridic.

Dacă fostul proprietar sau moștenitorii nu
au titlu de proprietate,trebuie să cer
ajutor de la un avocat sau un consilier
juridic care mă poate ajuta să obțin
drepturi de teren, în baza faptului că
locuiesc acolo de foarte multă vreme și
pot demonstra asta. În limbaj tehnic, se
introduce acţiune în constatare a
dreptului de proprietate şi se solicită
instanţei în contradictoriu cu cei de la care
s-a cumpărat obținerea unei hotărâri prin
care să se stabilească proprietarii
imobilului. În acest caz se poate invoca
uzucapiunea de lungă durată, conform
prevederilor legale.

CALE LEGALĂJUDECĂTORIE



SĂ DECLARI TERENUL ȘI
CASA PENTRU A FI

ÎNSCRISE DE CĂTRE
PRIMĂRIE ÎN REGISTRUL
AGRICOL ȘI LA IMPOZITE

ȘI TAXE.

Acest lucru demonstrează că sunt
de bună credință și vreau să intru în
legalitate. Este primul pas pentru a
intra în evidența primăriei. Odată
declarate, trebuie plătit impozitul

pentru perioada scursă de la
realizarea construcției. Menționăm
că sumele nu sunt mari, pentru o
casă de 30 mp, impozitul pe un an

este de aproximativ 34 ron /an
(conform legislației în vigoare la
data la care a fost scris ghidul).

Înregistrarea la taxe și impozite nu
înseamnă că am obținut drept de

proprietate și nici că
locuința este construită legal!

 

Pasul 2 presupune
mers la primărie

(urbanism, registru
agricol) unde trebuie
să aflați informații
despre proprietarul

terenului și, dacă zona
în care locuiesc este în

intravilan conform
PUG-ul localității
(planul urbanistic
general) sau altor
documentații de

urbanism

DACĂ AM DECLARAT
CASA LA IMPOZITE ȘI
TAXE, POT SĂ CER DE

LA PRIMĂRIE
CAZIERUL

FISCAL

Pentru a primi
cazierul

fiscal, trebuie să
plătesc

eventuale amenzi sau
alte datorii pe care
leam acumulat. În

anumite
cazuri, amenzile pot fi

transformate în
muncă în folosul

comunității.

CAZUL 2: NU AM NICI UN ACT PENTRU TEREN

SĂ ÎNCEP
DEMERSURILE PENTRU

A OBȚINE UN DREPT
DE DEȚINERE ASUPRA

TERENULUI
4.1.Dacă terenul este al primăriei, într-o zonă
sigură pentru locuit, puteți cere contract de

superficie (conform Cod Civil) sau încerca să obțin
un contract de concesiune (conform Legii nr.

213/1998)
 

4.2.Dacă terenul nu are un proprietar cunoscut și
l-ați ocupat ca un proprietar de bună credință

(plătesc taxe și impozite și îngrijesc terenul), puteți
obține un drept de posesie și apoi un drept de
proprietate prin uzucapiune (conform Codului

Civil). 
Legea spune că un ocupant al unui teren poate

obține drept de proprietate, dacă poate
demonstra că a  locuit acolo o perioadă foarte

lungă de timp.
 

4.3. Dacă terenul are un proprietar persoană
fizică / juridică, pentru a obține un act asupra
terenului, va trebui să negociez cu proprietarul
pentru a găsi o soluție care să convină pentru
ambele părți. Spre exemplu, proprietarul îmi

poate vinde terenul printr-un contract de
vânzare-cumpărare, mi-l poate dona sau îmi

poate da un drept de folosință sau de superficie.

MERS LA PRIMĂRIE

Ce trebuie să faci pentru a avea acte legale pe teren?



 
Lucrări publice pentru îmbunătățirea
condițiilor de viață în comunitate (rețea
de apă și canal, drumuri, diguri de
protecție etc) - odată ce există planurile
de urbanism;
În unele cazuri, primăria poate să
stabileas-că reguli de construire care să
permită să rămânem pe terenul și în
casele de acum.
Demersuri pentru ca riscurile din zona
în care locuiesc să fie eliminate (diguri
pentru râuri, mutarea stâlpilor de înaltă
tensiune). Aceste lucruri nu țin direct
de primărie, dar primăria poate începe
discuții cu cei care ar trebui să se ocupe
de asta.

CE POATE FACE PRIMĂRIA PENTRU TINE?

OFICIILE JUDEȚENE
DE CADASTRU  VĂ

POT OFERI
INFORMAȚII CU

PRIVIRE LA:

Despre cine sunt proprietarii terenului ocupat;
Sprijin pentru a înregistra terenul în cartea funciară;
La împlinirea a 3 ani de la data la care posesia a fost notată în cartea funciară, posesorul înscris va dobândi dreptul de proprietate. Acest lucru se
întâmplă însă, doar în cazul în care, între timp, în cartea funciară nu au fost  notate litigii (contestări ale dreptului de proprietate asupra
terenului respectiv).
Cartea funciară este administrată de ANCPI, iar înscrierea se face de către notari la OJCPI.

Informații despre terenul ocupat
(cine este proprietarul; dacă

terenul se află într-o zonă în care
nu este permisă locuirea; care

este situația fiscală – taxe și
impozite la zi etc.).

Informații despre care sunt
soluțiile prin care zona poate fi
pusă în siguranță și destinată

locuirii, conform legii.
Informații cu privire la pașii pe

care trebuie să îi urmez pentru a
obține un drept de deținere

legală asupra terenului ocupat,
în funcție de situația terenului

Demersuri prin care să schimbe
situația legală a terenului, astfel

încât să pot obține acte de
deținere – dar asta doar în cazul

în care terenul este al statului
(exemplu: primăria poate trece
în anumite condiții un teren din

domeniul public în domeniul
privat al UAT);

Demersuri prin care zona să fie
planificată și amenajată

corespunzător pentru o zonă de
locuit – prin planuri de urbanism

CINE ȘI CUM TE POATE AJUTA?



Energia verde este indispensabilă.
Dacă luăm în calcul numai energia
solară, care nu va fi epuizată încă
5 miliarde de ani (ceea ce a mai

rămas din durata de viață a
Soarelui), investiția în panouri

fotovoltaice și solare este foarte
bună și economică.

 

Locuințe care să reziste mai multe
generații având în vedere

creșterea speranței de viață a
populației.

Case construite cu respect pentru
natură și mediu, utilizând materiale

locale, ținând cont de factori de
mediu, poziționarea față de soare

și vânt.
 

 O clădire nu poate exista unitară, ci
ea trebuie să fie conectată cu cei

care o vor ocupa, dar și să se
încadreze cu locul în care va fi

construită, de aceea ea trebuie să fie
sustenabilă și să satisfacă nevoile
ocupanților, fără a compromite

generațiile viitoare.

Locuințe pentru viitor

Case sustenabile
Case cu consum

mic de energie

Case pentru

oamenii din ele



Programul privind efectuarea de lucrări
destinate creşterii eficienţei energetice în

locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice
este finanțat prin Fondul de Mediu. În cadrul

programului se acordă o finanţare
nerambursabilă în cuantum de maximum

70.000 lei, inclusiv TVA pentru fiecare proiect,
fără a depăşi 60% din valoarea totală a

cheltuielilor eligibile ale investiţiei, pentru
implementarea măsurilor de creştere a

performanţei energetice a clădirii. Finanţarea
se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în

cadrul locuinţelor existente. Nu se acordă
finanţare imobilelor aflate în construcţie. În

cadrul programului se poate obţine o singură
dată finanţare pentru un imobil identificat cu

număr cadastral şi carte funciară într-o
localitate.

Cererile se vor înscrie folosind aplicația
disponibilă la: https://cee.afm.ro/.

 

Administratia Fondului de Mediu finanțează
prin 2 programe instalarea panourilor
fotovoltaice, inclusiv în comunități izolate.
Conform Ordinului ministrului mediului,
apelor și pădurilor nr. 934/3 aprilie 2020,
pe perioada stării de urgență instituite la
nivel național, toate termenele în cadrul
Programului, denumit generic Casa Verde
Fotovoltaice se suspendă, urmând a fi
reluate în 30 de zile de la data încetării
acestei situații. 
Finanţarea se acordă în procent de până la
90% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile,
în limita sumei de 20.000 lei.

Cererile de finantare pentru panouri
fotovoltaice se vor primi după ridicarea
stării de alertă. Cererile se vor înscrie
folosind aplicația disponibilă la:
https://fotovoltaice.afm.ro/

Prin acest program, este
finanţată achiziţia a nouă tipuri

de aparaturi electrice şi
electrocasnice, iar o noutate

pentru ediţia din acest an este
acordarea de vouchere pentru
laptopuri şi pentru tablete. Cei

care aplică la acest program vor
primi de la stat vouchere pentru

fiecare aparat nou achizitionat cu
eficienţă energetică clasa A++ şi

A+++, 
Cererile se vor înscrie folosind

aplicația disponibilă la:
https://electrocasnice.afm.ro/

Finanțări de la stat pentru case mai verzi

Programul CASA
EFICIENTĂ
ENERGETIC

Programul RABLA
PENTRU

ELECTROCASNICE
Programul CASA VERDE

PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI 
 pentru comunități izolate



Precizare:
Cuantumul primei de eficiență energetică solicitat se va completa conform art. 5 din Ghidul de finanțare a
Programului. După completarea tuturor câmpurilor de mai sus trebuie să bifați “Nu sunt robot”, 
să selectați toate imaginile indicate, să confirmați și apoi să apăsați butonul “TRIMITE”.

PROGRAMUL CASA EFICIENTĂ ENERGETICĂ - cum puteți primi finanțare 

IMPORTANT
TOATE DOCUMENTELE DIN

DOSARUL DE FINANȚARE TREBUIE
SĂ FIE VALABILE LA DATA
ÎNSCRIERII ÎN APLICAȚIA

INFORMATICĂ   
 

Cheltuielile vor fi efectuate doar după aprobarea proiectului
şi publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19, cu

excepţia cheltuielilor cu obţinerea certificatului de
performanţă energetică şi cu auditul energetic, efectuate
înainte de intervenţie, dar nu mai vechi de 6 luni la data

înscrierii în aplicaţia informatică.
Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente,

aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă
produsele achiziţionate sunt noi.

Verificați e-mail-ul primit din partea AFM conținând codul unic de identificare, generat
automat de aplicație. Acesta poate fi verificat și la adresa web: https://cee.afm.ro/lista-
cererilor-de-inscriere/.

În termen de 15 zile de la publicare, solicitanții care s-au înscris în aplicația informatică au
obligația de a transmite la sediul AFM, prin poștă/curier, cu confirmare de primire,
dosarul de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate în Ghidul de
finanțare a Programului.

Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu numele, prenumele şi adresa completă ale
solicitantului, menţiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii
eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice“, codul unic de
înregistrare în aplicaţia informatică.

- accesați site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la adresa https://afm.ro/;
- în partea superioară a site-ului AFM accesați “Servicii online” și apoi linkul “Aplicație web pentru înscrierea
solicitanților în cadrul Programului Casa Eficientă Energetic”;
- în pagina care se va deschide trebuie să completați informațiile conform denumirii câmpurilor afișate: numele, prenumele,
CNP-ul, seria, numărul, data emiterii și data expirării cărții de identitate, adresa de e-mail și numărul de telefon ale
solicitantului persoană fizică;
- la „Număr telefon solicitant” se va completa numărul de telefon (doar cifre, fără spații, litere, virgule, puncte sau alte
caractere);
- la „CNP” - se va introduce CNP-ul solicitantului (doar cifre, fără spații, litere, virgule, puncte sau alte caractere);
- „Cuantumul primei de eficiență energetică solicitat cu TVA (RON)” trebuie completat în lei, fără zecimale, doar cu cifre, fără
spații, litere, virgule, puncte sau alte caractere;



Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, semnată în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie, în copie;
c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original; 
d) actul de identitate al persoanei împuternicite,valabil la data înscrierii în aplicaţie, în copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului-
construcţie pe care se va implementa proiectul, în original sau în copie legalizată; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse
regenerabile care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei,
extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte că solicitantul este
proprietar/coproprietar/deţine un drept de folosinţă asupra mobilului-teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant
în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
f) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul
privat virtual;
g) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către
autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în
copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
h) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea
publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare,
în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă;
i) certificatul de performanţă energetică eliberat înainte de intervenţie, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislaţiei în vigoare de
către un auditor energetic pentru clădiri atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică;
j) raportul de audit energetic al clădirii, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii înainte de intervenţie, în original sau în copie
legalizată, întocmit conform legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) atestat, nu mai vechi de 6 luni la data
înscrierii în aplicaţia informatică, care trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:

PROGRAMUL CASA EFICIENTĂ ENERGETICĂ - DOCUMENTE NECESARE 

(i) indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 alin. (2); pentru reducerea procentuală a consumului total de energie şi
reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO_2 se vor indica valorile estimate a fi realizate după implementarea
proiectului;
(ii) aria utilă a spaţiului încălzit;
(iii) măsurile propuse pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în concordanţă cu categoriile de cheltuieli
eligibile conform art. 6.



a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a
clădirii privind: 

(i) înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă
(ii) izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi
exteriori, terase,  învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);
(iii) izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al
clădirii; 

b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor
de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum:

(i) cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de
aer condiţionare 
(ii) panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice
(iii) sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele
bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii
animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale
(iv) sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;
(v) sisteme de producere a biogazului din deşeuri menajere organice
generate de locuinţele unifamiliale;
(vi) izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de
acumulare;
(vii) dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei
calde de consum;
(viii) dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare
(corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere,
schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa
instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);
(IX) programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi
răcire;

c) cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de
ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%,
inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare;

PROGRAMUL CASA EFICIENTĂ ENERGETICĂ - ce puteți face cu banii? 

d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului
de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în: 

(i) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent
cu  cele cu LED
(ii) utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă şi dispozitive
pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare
orare;

e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu
vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane,
jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată
inteligentă;
f) cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea
măsurilor menţionate la lit. a)-e):

(i) creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la
montarea tâmplăriei termoizolante;
(ii) asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor
sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
(iii) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă
(iv) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate
aparent pe faţadele/terasa clădirii
(v) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
(vi) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării
infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

g) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă
energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi
elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate
de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea
finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv
TVA.



“Satul românesc funcţionează după o serie de principii deloc demodate, ci
dimpotrivă, încurajate şi mediatizate: atenţie pentru calitatea mediului şi
utilizarea naturii nedistructiv, multifuncţionalitate, proiectare pasivă,
socializare, spirit comunitar. Sună cunoscut, nu-i aşa? Ar fi păcat să le pierdem.”

Surse documentare utilizate:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216610
https://www.afm.ro/programe_finantate.php
https://www.casacusoare.ro/
https://locuireinformala.ro/resurse/
https://www.green-report.ro/despre-cladirile-sustenabile-si-avantajele-lor
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Asociației Orientat și nu
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale Fundației
“Alături de Voi” România și partenerilor proiectului Build Solid Ground.

Fii TU schimbarea 

pe care vrei să o vezi în lume!


