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HOTARÂREA GUVERNULUI

pentru aprobarea programului „Termoficare 2006–2015 caldura
si confort” si înfiintarea Unitatii de management al proiectului

Art. 1. – (1) Se aproba programul „Termoficare 2006–2015 caldur
a si confort”, având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de 
producere si distributie a energiei termice, prevazut în anexa nr. 1.

(2) Programul „Termoficare 2006–2015 caldura si confort”
cuprinde doua componente: 

a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie 
termica; 

b) reabilitarea termica a cladirilor.

Art. 2. – (1) Pentru punerea în aplicare a programului 
„Termoficare 2006–2015 caldura si confort”, componenta prevazuta
la art. 1 alin. (2) lit. a), se înfiinteaza Unitatea de management al 
programului, denumita în continuare 

2) UMP – Termoficare 2006 – 2015 caldura se constituie în 
cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative si îsi desfa
soara activitatea sub coordonarea executiva a secretarului de stat 
pentru comunitati locale.

(3) Se aproba structura de organizare a UMP – Termoficare 
2006–2015 caldura prevazuta în anexa nr. 2.

(4) Numarul de personal prevazut în anexa nr. 2 se asigura în 
limita numarului de posturi aprobat Ministerului Administratiei si 
Internelor1) pe anul 2006.

(5) Regulamentul de functionare al UMP – Termoficare 

UMP – Termoficare 2006–2015 
caldura.

(



2006–2015 caldura si numirea directorului sau se fac cu avizul 
ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniul 
economic si se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei 
administrative.

Art. 3. – (1) Pentru punerea în aplicare a programului 
„Termoficare 2006–2015 caldura si confort”, componenta prevazuta
la art. 1 alin. (2) lit. b), se înfiinteaza Unitatea de management al 
programului, denumita în continuare 

(2) UMP – Termoficare 2006–2015 confort se constituie în cadrul 
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si este finan
tata din bugetul acestui minister.

(3) Regulamentul de functionare al UMP – Termoficare 
2006–2015 confort prevede structura organizatorica a 
UMP – Termoficare 2006–2015 confort.

Art. 4. – (1) Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului 
Administratiei si Internelor1) pe anul 2006, din Fondul de rezerva
bugetara la dispozitia Guvernului, cu suma de 1.802,6 mii lei, pentru 
finantarea cheltuielilor UMP – Termoficare 2006–2009 calitate si 
eficienta, potrivit prevederilor anexei nr. 3.

(2) Ministerul Finantelor Publice2) este autorizat sa introduca, la 
propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunz
atoare în structura bugetului de stat pe anul 2006 si în volumul si 
structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 
2006.

Art. 5. – (1) Programul „Termoficare 2006–2015 caldura si 
confort” este coordonat de o comisie interministeriala, organizata
conform Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale permanente, în coordonarea Consiliului
interministerial pentru probleme economice, politici fiscale si 
comerciale, piata interna, competitivitate, mediul de afaceri.

(2) Comisia interministeriala de coordonare a programului 
„Termoficare 2006–2015 caldura si confort” este formata din pre
sedinte si 4 membri, cu functie de secretar de stat, din cadrul 
Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerului Internelor si 

UMP – Termoficare 2006–2015 
confort.



Reformei Administrative, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor si al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile.

(3) Ministrul internelor si reformei administrative îndeplineste func
tia de presedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a 
programului „Termoficare 2006–2015 caldura si confort”.

Art. 6. – (1) Regulamentele privind aplicarea programului 
„Termoficare 2006–2015 caldura si confort” se elaboreaza, pe cele 
doua componente, de unitatile de management al programului, prev
azute la art. 2 alin. (1) si la art. 3 alin. (1), se avizeaza de Comisia 
interministeriala de coordonare a programului „Termoficare 
2006–2015 caldura si confort” si se aproba prin ordine ale ministrilor 
de resort3).

(2) Regulamentele privind aplicarea programului „Termoficare 
2006–2015 caldura si confort” prevazute la alin. (1) se publica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul 
programului „Termoficare 2006–2015 caldura si confort”, pentru 
componenta prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt cofinantate în 
proportie de maximum 70% din fonduri provenite de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative; 
criteriile dupa care se stabilesc procentele de cofinantare a 
proiectelor sunt prevazute în Regulamentul privind aplicarea 
programului „Termoficare 2006–2015 caldura si confort”.

(2) Beneficiarii programului „Termoficare 2006–2015 caldura si 
confort”, pentru componenta prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt 
autoritatile administratiei publice locale care detin în proprietate 
sisteme centralizate de alimentare cu energie termica.

(3) Beneficiarii prevazuti la alin. (2) au obligatia sa prevada în 
bugetul propriu diferenta dintre suma primita de la bugetul de stat si 
valoarea totala a proiectului.

(4) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul 
programului „Termoficare 2006–2015 caldura si confort”, pentru 
componenta prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt cofinantate din 
fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.



(5) Beneficiarii programului „Termoficare 2006–2015 caldura si 
confort”, pentru componenta prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt 
asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte – condominii 
racordate la sistemul centralizat de încalzire.

Art. 8. – Anexele nr. 1–3 fac parte din prezenta hotarâre.

NOTA: 

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Hotarârea 
Guvernului nr. 381/2008 privind modificarea si completarea Hotarârii 
Guvernului nr.  pentru aprobarea programului „Termoficare 
2006–2009 calitate si eficienta” si înfiintarea Unitatii de management 
al proiectului, texte care nu sunt încorporate în forma republicata a 
Hotarârii Guvernului nr. : 

„Art. II. – Regulamentul de functionare al UMP – Termoficare 
2006–2015 caldura se aproba prin ordin al ministrului internelor si 
reformei administrative, în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotarâri.

Art. III. – Regulamentul de functionare al UMP – Termoficare 
2006–2015 confort se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucr
arilor publice si locuintelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotarâri.”

I. Strategia energetica a României pentru perioada 2007– 2020, 
aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea 
Strategiei energetice a României pentru perioada 2007–2020, 
prevede pentru energia termica urmatoarele obiective pe termen 
scurt: 

1. stabilirea potentialului de cogenerare si trigenerare – industrial, 
pentru încalzire, agricol (consum termic si de frig); 

2. cresterea eficientei sistemelor de încalzire centralizata si men

462/2006

462/2006

Programul „Termoficare 2006–2015 caldura si confort”
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tinerea pe aceasta baza a consumului urban de energie termica; 

3. identificarea tuturor resurselor energetice si primare locale din 
arealul de cogenerare: 

a) resurse energetice primare fosile; 

b) resurse energetice regenerabile; 

4. elaborarea strategiilor locale pentru implementarea 
(dezvoltarea) cogenerarii în localitatile sau zonele identificate ca 
având un potential de cogenerare; 

5. elaborarea studiilor de fezabilitate pentru promovarea celor mai 
eficiente solutii de producere a energiei electrice si termice în 
cogenerare si pentru exploatarea întregului potential de resurse 
regenerabile.

Strategia nationala privind alimentarea cu energie termica a localit
atilor prin sisteme de producere si distributie centralizate evalueaza
necesarul de investitii pâna în anul 2015, pentru sistemele 
centralizate de încalzire urbana, la circa 340 milioane euro/an (total, 
circa 2,72 miliarde euro).

Conceptul dezvoltarii durabile în domeniul alimentarii cu energie 
termica a localitatilor presupune aplicarea unor solutii tehnice 
performante capabile sa asigure, pe de o parte, conditii normale de 
viata si de munca comunitatilor locale si satisfacerea nevoilor sociale 
ale acestora în conditii de rentabilitate economica si eficienta
energetica si, pe de alta parte, conservarea resurselor primare, 
protectia si conservarea mediului, fara a afecta echilibrul ecosferei si 
accesul generatiilor viitoare la resursele energetice primare.

Scopul programului de investitii „Termoficare 2006–2015 caldura
si confort” este reprezentat de eficientizarea sistemelor centralizate 
de alimentare cu energie termica, având ca obiectiv final reducerea 
consumului de resurse energetice primare pentru producerea 
energiei termice cu cel putin 1 mil. Gcal/an fata de consumul de 
resurse energetice primare consumat în anul 2004.

II. Programul finanteaza investitiile realizate în: 

a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie



termica: 

1. unitatea/unitatile de productie a agentului termic; 

2. reteaua de transport al agentului termic primar (apa fierbinte); 

3. punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, 
acolo unde se justifica economic; 

4. reteaua de distributie a apei calde si a agentului termic de înc
alzire; 

b) reabilitarea termica a cladirilor: 

1. reteaua interioara de alimentare a imobilului cu apa calda si cu 
agent termic de încalzire; 

2. contorizarea individuala împreuna cu robinetele termostatice; 

3. reabilitarea termica a anvelopei cladirilor, respectiv a fatadelor, 
teraselor si a tâmplariei exterioare.

Pentru componenta b) „Reabilitarea termica a cladirilor”, pct. 1, 2 
si 3, finantarea, masurile si etapele de derulare ale programului se 
vor efectua în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru 
reabilitarea termica a unor blocuri de locuinte – condominii, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Pentru componenta b) pct. 1 „Reteaua interioara de alimentare a 
imobilului cu apa calda si cu agent termic de încalzire”, în cazul în 
care asociatia de proprietari împreuna cu autoritatea locala si/sau cu 
furnizorul de serviciu decid schimbarea sistemului de distributie 
interioara pentru încalzire si apa calda de consum din distributie 
verticala în distributie orizontala, cheltuielile aferente se vor suporta 
de autoritatea locala si/sau furnizorul de serviciu.

Masurile principale pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 
cuprind urmatoarele:

– izolarea termica a peretilor exteriori, a terasei, planseului peste 
subsol, realizarea sarpantelor si acoperisurilor ori repararea sau 
înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor si usilor 
exterioare, repararea, consolidarea si zugravirea peretilor exteriori si 



altor elemente structurale si nestructurale care constituie anvelopa cl
adirilor;

– interventii la conductele si armaturile cu pierderi din 
subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviza a asociatiei de 
proprietari.

III. Sistemul centralizat de producere, transport, distributie si 
furnizare a energiei termice trebuie sa respecte urmatoarele conditii 
obligatorii: 

a) necesarul de energie termica se va asigura astfel: 

1. vârful curbei de consum – prin echipamente producatoare de 
agent termic de vârf; 

2. consumul din perioada asigurarii încalzirii urbane – prin instala
tie în cogenerare, cu o capacitate care sa poata prelua variatii de 
consum termic de +/– 10% din capacitatea nominala; 

3. consumul aferent asigurarii apei calde menajere – prin instala
tie în cogenerare, cu o capacitate care sa poata prelua variatii de 
consum termic de +/– 10% din capacitatea nominala; 

b) capacitatea de productie a unitatii de productie a agentului 
termic va fi proiectata pentru consumul actual si cel previzionat; 

c) randamentul energetic anual al unitatii de productie de agent 
termic (energie termica + energie electrica evacuata pentru 
valorificare)/resurse energetice primare consumate pentru obtinerea 
energiei termice si electrice trebuie sa fie de cel putin 80%; exceptie 
pot face doar unitatile de productie care utilizeaza biomasa ca resurs
a energetica primara, unde randamentul energetic total trebuie sa fie 
de cel putin 70%; 

d) reducerea pierderilor tehnologice în retelele de transport al 
agentului termic primar si de distributie la valori sub 15%; 

e) cresterea eficientei energetice a punctelor termice; 

f) utilizarea modulelor termice la nivel de imobil, acolo unde se 
justifica economic; 

g) contorizarea la nivel de imobil si la nivel de puncte termice; 



h) reducerea pierderilor de energie termica si apa din retelele 
interioare ale imobilelor; 

i) contorizarea individuala si montarea robinetelor termostatice la 
consumatorii finali; 

j) introducerea sistemelor de automatizare si dispecerizare, astfel 
încât sa poata fi asigurate monitorizarea si controlul permanent al 
functionarii instalatiilor în parametrii optimi, de la producere pâna la 
utilizator.

IV. În vederea evaluarii situatiei si identificarii solutiei tehnico-
economice optime a sistemului de asigurare a energiei termice, 
fiecare autoritate a administratiei publice locale elaboreaza

Strategia de alimentare cu energie termica, aprobata prin hotarâre 
a consiliului local/judetean, precum si studii de fezabilitate necesare 
investitiilor.

La elaborarea strategiilor de alimentare cu energie termica se au 
în vedere si urmatoarele considerente privind resursele regenerabile 
si protectia mediului:

– utilizarea tuturor tipurilor de resurse de energie, cum ar fi: 
biomasa, deseurile biodegradabile, incinerarea si coincinerarea de
seurilor;

– reducerea poluarii, cu posibilitatea controlului reducerii 
noxelor/emisiilor, eliminarea depozitarii lichide a zgurii si cenusii 
rezultate din arderea carbunilor si reducerea suprafetelor de 
depozitare a deseurilor rezultate prin arderea combustibililor fosili (c
arbune), prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile 
(BAT) pentru producerea energiei;

– potentialul energetic rezultat din proiectele de extragere a 
biogazului care rezulta din depozitele municipale existente.

Prin Strategia de alimentare cu energie termica se stabilesc urm
atoarele: consumul real de energie termica, necesarul de surse de 
producere, cu stabilirea investitiilor noi ce trebuie facute pentru 
consumul în banda, solutii pentru acoperirea restului de consum, 
mentinerea instalatiilor existente si lucrarile ce se vor efectua pentru 
încadrarea în normele de mediu, precum si retragerea instalatiilor din 



exploatare si casarea acestora.

Strategiile locale de alimentare cu energie termica vor tine cont de 
obiectivele si masurile Planului national de dezvoltare 2007–2013, ale 
programelor operationale sectoriale relevante si ale Programului 
operational regional.

În baza strategiilor de alimentare cu energie termica, consiliile 
locale vor aproba prin hotarâre definirea sistemului centralizat de 
productie si distributie de energie termica si a zonelor unde se asigur
a exclusiv serviciul de termoficare, având în vedere aplicarea treptata
a principiului „o cladire – un singur sistem de asigurare cu energie 
termica”.

Consiliile locale, pe baza principiului autonomiei locale, pot decide 
asupra solutiei de investitie atât în cazul reabilitarii termice a cl
adirilor, cât si în cazul sistemului centralizat de productie si distributie 
de energie termica, care poate fi: participarea la programul 
„Termoficare 2006–2015 caldura si confort”, parteneriat public privat 
sau alte forme de investitii.

Ministerul Economiei si Finantelor va realiza, prin planurile 
sectoriale, Strategia privind asigurarea resurselor energetice primare 
disponibile regional, în paralel cu strategiile de alimentare cu energie 
termica.

Solutiile propuse în strategii trebuie:

– sa respecte legislatia de mediu;

– sa se încadreze în Strategia energetica a României pentru 
perioada 2007–2020;

– sa fie eficiente energetic si economic;

– sa permita administrarea în conditii de autonomie locala.

V. Conditii de eligibilitate ale programului „Termoficare 
2006–2015 caldura si confort”, componenta „Reabilitarea sistemului 
centralizat de alimentare cu energie termica”: 

1. beneficiarii sunt autoritati ale administratiei publice locale care 
au în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termic
a; 



2. se finanteaza lucrari de reabilitare si modernizare a sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termica, prevazute la pct. II 
lit. a) pct. 1–4; 

3. beneficiarii trebuie sa faca dovada contributiei proprii la 
costurile totale ale proiectului; 

4. din proiect sa rezulte ca prin investitiile realizate sistemul de 
alimentare cu energie termica atinge conditiile tehnice prevazute la 
pct. III; 

5. proiectele sa aiba la baza strategiile de alimentare cu energie 
termica, elaborate conform pct. IV; 

6. proiectele se implementeaza în perioada 2008–2015.

VI. Pentru componenta „Reabilitarea sistemului centralizat de 
alimentare cu energie termica”, proiectele se depun, în vederea 
analizei si evaluarii, la sediul Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative, însotite de: 

• copie de pe hotarârea consiliului local de aprobare a Strategiei 
de alimentare cu energie termica si de aprobare a proiectului depus; 

• copie de pe Strategia de alimentare cu energie termica; 

• avizul tehnic acordat de autoritatile de reglementare competente 
în domeniu – ANRSC sau, dupa caz, ANRE; 

• copie de pe Programul achizitiilor – executie lucrari pe anul în 
care se depune proiectul, aprobat de consiliul local.

VII. Pentru componenta „Reabilitarea termica a cladirilor”, 
beneficiari sunt asociatiile de proprietari din blocurile de locuin
te – condominii racordate la sistemul centralizat de încalzire. Astfel, 
solicitantii depun cereri în conformitate cu prevederile Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

VIII. UMP–Termoficare 2006–2015 caldura, precum si 
UMP–Termoficare 2006–2015 confort verifica conformitatea si 
eligibilitatea proiectelor depuse în vederea finantarii, pe cele doua
componente specifice. Acestea pot sa ceara documente, date si 



informatii suplimentare, în situatia în care documentatia este 
incompleta.

Dupa ce se constata îndeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate 
si conformitate, UMP–Termoficare 2006–2015 caldura, dupa caz, 
UMP–Termoficare 2006–2015 confort întocmeste un raport-sinteza
de aprobare sau respingere a finantarii, care este supus analizei 
Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 
2006–2015 caldura si confort”. Pentru proiectele depuse în cadrul 
componentei „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu 
energie termica”, referatul este însotit de avizul tehnic al autoritatilor 
de reglementare competente.

Acordarea fondurilor de la bugetul de stat se realizeaza prin 
bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv 
prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, 
în baza aprobarii proiectelor de catre Comisia interministeriala de 
coordonare a programului „Termoficare 2006–2015 caldura si 
confort”.

IX. Pentru componenta „Reabilitarea sistemului centralizat de 
alimentare cu energie termica”, finantarea programului „Termoficare 
2006–2015 caldura si confort” se realizeaza pe o perioada de 8 ani, 
iar fondurile alocate de la bugetul de stat, în suma totala de 2.120 
milioane lei, se esaloneaza pe perioada realizarii programului în tran
se 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 termica a cladirilor”, finantarea 



se va face în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Pentru componenta „Reabilitarea termica a cladirilor”, finantarea 
programului „Termoficare 2006–2015 caldura si confort” se realizeaz
a pe o perioada de 8 ani, iar fondurile alocate de la bugetul de stat, în 
suma totala de 200 milioane lei, se esaloneaza pe perioada realizarii 
programului în transe 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 caldura si UMP – Termoficare 
2006–2015 confort vor elabora în termen de 60 de zile de la înfiintare 
regulamentele privind aplicarea programului „Termoficare 2006–2015 
caldura si confort”, care vor cuprinde „Ghidul pentru accesarea 
fondurilor destinate realizarii programului”. Prin ghiduri se va realiza 
corelarea dintre cele doua componente, astfel încât sa se cofinanteze 
reabilitarea termica a blocurilor de locuinte – condominii racordate la 
sistemele centralizate de încalzire.

Consiliile locale vor îndeplini obligatiile ce le revin în realizarea 
investitiilor, conform procedurilor care vor fi stabilite prin 
regulamentele de implementare si monitorizare a programului 
„Termoficare 2006–2015 caldura si confort”.

ANEXA Nr. 2 



Structura de organizare a UMP – Termoficare 2006–2015 caldura
din cadrul MIRA 

Cheltuieli necesare înfiintarii si functionarii U.M.P. –
„Termoficare 2006–2009 calitate si eficienta” în anul 20064)

–

462/2006

462/2006

ANEXA 
Nr. 3

mii lei (RON) –

Nr. crt. Denumirea indicatorului 2006

1. Cheltuieli de capital 468,0

2. Cheltuieli de personal 729,6

3. Bunuri si servicii 605,0

4. Cheltuieli totale 1.802,6

*) Republicata în temeiul art. IV din Hotarârea Guvernului 
nr. 381/2008 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului 
nr.  pentru aprobarea programului „Termoficare 2006–2009 
calitate si eficienta” si înfiintarea Unitatii de management al 
proiectului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 345 din 5 mai 2008, dându-se textelor o noua numerotare.

Hotarârea Guvernului nr.  pentru aprobarea programului 
„Termoficare 2006–2015 caldura si confort” si înfiintarea Unitatii de 
management al proiectului a fost publicata în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 378 din 3 mai 2006.

1) În prezent, denumirea „Ministerului Administratiei si Internelor”
a fost înlocuita cu denumirea „Ministerul Internelor si Reformei 
Administrative”, conform art. 15 lit. c) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare 
în cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea 



nr. 98/2008.

2) În prezent, denumirea „Ministerului Finantelor Publice” a fost 
înlocuita cu denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor”, conform 
art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 
privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei 
publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008.

3) A se vedea Ordinul ministrului internelor si reformei 
administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru 
implementarea programului „Termoficare 2006–2015 – caldura si 
confort”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 
13 mai 2008.

4) De la data intrarii în vigoare a Hotarârii Guvernului 
nr. 381/2008 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului 
nr.  pentru aprobarea programului „Termoficare 2006–2009 
calitate si eficienta” si înfiintarea Unitatii de management al 
proiectului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 345 din 5 mai 2008, sintagma „UMP – Termoficare 2006–2009 
calitate si eficienta” se înlocuieste cu sintagma „UMP – Termoficare 
2006–2015 caldura”.
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