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Pe scurt

Începând cu 1 februarie 2016, proprietarii şi administratorii de clădiri de interes privat frecvent 

vizitate de public au obligația de a afișa certificatul de performanță energetică al clădirii. Limitele 
amenzii pentru nerespectare obligației se măresc începând cu 28 februarie. 

În detaliu

Obligația de afișare a 

certificatului de

performanță energetică se 

extinde și pentru mediul 

privat

Ordonanța Guvernului nr. 13 
din 2016 stabilește noi reguli 
în materia certificatelor de
performanța energetică. 

Astfel, începând cu 1 februarie
2016, obligația de afișare a 
certificatului de performanța 
energetică se aplică nu numai 
cu privire la clădirile de interes 
public şi utilitate publică, ci și 
unor categorii de clădiri 
private frecvent vizitate de
public.

Categorii de clădiri supuse 

obligației de afișare 

Au obligația de a afișa 
certificatul de performanță 
energetică proprietarii sau 
administratorii clădirilor 
frecvent vizitate de public din
următoarele categorii: 

 locuințele unifamiliale; 

 blocurile de locuințe; 

 birourile;

 clădirile de învățământ; 

 spitalele;

 hotelurile și restaurantele; 

 construcțiile destinate 

activităților sportive; 

 clădirile pentru servicii de 

comerț; 

 alte tipuri de clădiri 

consumatoare de energie.

Sancțiuni 

Nerespectarea obligației de 
afișare este considerată 
contravenție și se sancționează 
cu amendă de la 500 lei la 
1.000 lei. Începând cu 28
februarie 2016, limitele
amenzii se vor majora, noua
sancțiune fiind între 1.250 lei 
la 2.500 lei.
Inspectoratul de Stat în
Construcții verifică 
îndeplinirea obligațiilor legale 
și aplică sancțiunile.  

[Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 13 

din 27 ianuarie 2016 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 

372/2005 privind performanța 

energetică a clădirilor, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68

din 29 ianuarie 2016]

De reţinut 

Obligația de afișare a 
certificatului de performanță 
energetică vine în completarea 
obligațiilor deja reglementate  
în sarcina dezvoltatorilor de
proiecte imobiliare, dintre care
amintim obligația de a 
prezenta certificatul de
performanță energetică la 
recepția lucrărilor de 
construcții, precum şi la 
vânzarea imobilelor.

Modalitatea de aplicare a
noilor reglementări ar trebui 
clarificată în termen de  90 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a ordonanței, prin 
actualizarea actelor normative
de aplicare.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 
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sorin.david@david-baias.ro
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dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro
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