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De ce uneori legile ne încurcã sau...îi “descurcã”
pe alþii, iar plângerile nu au soluþii
prof. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN, preºedinte AAECR, conf. dr. ing. Mãdãlina Cãlbureanu, preºedinte Filiala AAECR-Oltenia

Legile adoptate în România
„rãspund” doar la solicitãrile CE
pentru clarificãri ºi completãri, fãrã
a avea în vedere specificitãþile din
România sau lecþiile învãþate din
activitãþile de multe ori ineficiente
desfãºurate în anii din urmã.
Proiectul Ordonanþei nr. 13/2016 a
fost supus dezbaterii publice
pentru o perioadã de numai 10 zile
ºi, în urma acesteia, textul
Ordonanþei nu a suferit modificãri
majore deºi se ºtie cã au existat
reacþii din partea asociaþiilor
profesionale ºi a societãþii civile.
A rezultat cã mai toate comentariile
ºi îmbunãtãþirile propuse de cãtre
profesioniºti nu au fost luate în
considerare.
Propunerile de îmbunãtãþire a
ordonanþei, înaintate de cãtre
AAECR cãtre MDRAP, au fost fãcute
în scopul de a elimina din legea 372
neclaritãþile, omisiunile ºi
nepotrivirile existente care au dus
la o serie de rezultate negative în ce
priveºte modul de exercitare a
meseriei de auditor energetic,
precum ºi la o percepþie de
formalitate a certificatelor de
performanþã energeticã pe piaþa de
eficienþã energeticã în clãdiri.
Textul publicat rezolvã strict
aspectele semnalate de cãtre CE,
lãsând nerezolvate probleme
majore semnalate în mod repetat
de cãtre AAECR, în numele a celor
aproape 500 de membri auditori
energetici atestaþi.
În cele ce urmeazã structurãm pe
tipuri toate aceste probleme
rãmase sau nou apãrute în textul
legii 372/2005, în urma adoptãrii
Ordonanþei 13/2016.

Definiþiile din noua lege nu ne
„lumineazã” cu nimic
Primele probleme apar încã de la
definiþiile folosite care nu
„lumineazã” cu nimic în plus ºi aduc
aceeaºi ambiguitate despre care s-a
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discutat îndelung pânã în prezent.
Noþiunea de „confort interior” nu
explicã pentru ce tip de utilizatori
este definit (oameni, animale,
pãsãri etc). Menþionãm acest
aspect întrucât s-au elaborat
certificate energetice la grajduri de
cai, adãposturi de capre, silozuri de
cereale .... încât apare inevitabil
întrebarea care au fost condiþiile
teoretice de confort impuse la
cai/capre/cereale.
Mai mult „performanþa energeticã
a clãdirii”este definitã ca „energia
efectiv consumatã sau estimatã
pentru a rãspunde necesitãþilor
legate de utilizarea normalã a
clãdirii”, textul neexplicând dacã
este vorba de energie finalã (ca
pânã acum în legea 372) sau
energie primarã (cum specificã
directiva europeanã încã din 2010);
în plus, consumul nu reflectã
întotdeauna corect necesitatea ºi
trebuie scris clar cã este vorba
despre un consum asociat cu un
necesar calculat astfel încât sã se
asigure funcþionarea clãdirii la
parametri predefiniþi pentru starea
de funcþionare numitã „normalã”.
În ce priveºte definiþia
„certificatului de performanþã

energeticã a clãdirii”, apar alte
câteva elemente ce trebuie
clarificate. Este vorba din nou
despre „consumurile de energie” ºi
„utilizarea normalã”. Consumurile
sunt estimate/calculate (nu
mãsurate) pentru a corespunde
unei utilizãri “normale”/de
referinþã! Ce se întâmplã însã, când
un consum care se dovedeºte
teoretic necesar nu se ºi realizeazã
în clãdirea analizatã din diverse
motive (de cele mai multe ori,
financiare). Cel mai frecvent, nu se
preparã apa caldã în ºcoli ºi nu se
asigurã rãcirea unor clãdiri din
zonele climatice calde.
Breviarul de calcul al performanþei
energetice pentru apartamentele
din blocuri nici nu considerã rãcirea
în modelul fizico - matematic, ca ºi
cum niciun apartament din
România nu ar avea nevoie de
rãcire dincolo de potenþialul natural
de ventilare nocturnã.
Este suficient sã ne uitãm pe
faþadele blocurilor din Bucureºti.
Multe certificate indicã un consum
„zero” acolo unde nu se furnizeazã
apã caldã sau nu existã unitãþi de
aer condiþionat., deºi calculul indicã
un necesar clar.

ªi atunci se pune inevitabil
întrebarea dacã funcþionarea
numitã de lege „normalã”
înseamnã „în condiþii optime” sau
doar „obiºnuitã” pentru utilizatori.
Mai mult, consumul de energie
pentru încãlzire se face în
metodologie (Mc 001) dupã
necesar ºi se presupune
întotdeauna cã se realizeazã la nivel
de utilizare optimã. Deci nu existã o
abordare unitarã între utilizãrile de
energie.
Dacã energia primarã include
energia regenerabilã, cum se face
clasificarea energeticã a clãdirilor?
Cum se diferenþiazã între ele
clãdirile cu surse regenerabile ºi
cele racordate la echipamente ce
utilizeazã resurse fosile? Ce
informaþie se va furniza
beneficiarului care întreabã doar ce
energie plãteºte? ªi unde este
recompensa (o clasa energeticã
mai bunã) pentru investiþia în
echipamente pe resurse
regenerabile?

Definiþia datã clãdirilor NZEB
aduce noi controvese
Dacã textul Ordonanþei defineºte
clãdirea NZEB „la care consumul de
energie este aproape egal cu zero
sau este foarte scazut ºi este
acoperit, în proporþie de minimum
10% cu energie din surse
regenerabile, inclusiv cu energie din
surse regenerabile produsã la faþa
locului sau în apropiere”, înþelesul
este diferit de cel dat de textul
Directivei 2010/31/UE, Art. 2. –
Definiþii, unde aflãm cã o: „clãdire al
cãrei consum de energie este
aproape egal cu zero” înseamnã o
clãdire cu o performanþã energeticã
foarte ridicatã […].
Necesarul de energie aproape egal
cu zero sau foarte scãzut ar trebui
sã fie acoperit, într-o foarte mare
mãsurã, cu energie din surse
regenerabile, inclusiv cu energie din

surse regenerabile produsã la faþa
locului sau în apropiere”. Astfel,
minimum 10% este nivelul de
exigenþã de tip „într-o foarte mare
mãsurã” pe care ºi-l asumã
România în condiþiile în care
potenþialul solar, geotermal, hidro
ºi eolian pe care îl avem în þarã este
uriaº.
Mai mult, textul Ordonanþei a
“încurcat” termenul de “necesar”
din EPBD cu cel de “consum”.
Necesarul de energie finalã poate fi
acoperit, nu consumul! Consumul
presupune deja precizarea sursei ºi
nu poate fi acoperit din alte surse.

Cheltuim bani pentru
performanþe modeste
Capitolul referitor la „Cerinþele de
performanþã energeticã a
clãdirilor” aduce în vizor
ambiguitatea privind termenul de
„alte tipuri de clãdiri consumatoare
de energie”. Nu se specificã la ce
“tip” de clãdire se face referirea:
adicã ºi grajduri, sere, staþii de
tratare a apei, crescãtorii de gãini?
De ce mai era nevoie de clasificarea
anterioarã (locuinþe unifamiliale,
blocuri, birouri, clãdiri de
învãþãmânt, spitale, hoteluri ºi
restaurante, construcþii destinate
activitãþilor sportive, clãdiri pentru
servicii de comerþ)? Metodologia
NU defineºte utilizarea “normalã”
pentru toate clãdirile. ªi care sunt
condiþiile “normale” pentru
cai/capre/gaini ºi care este
relevanþa clasificãrii energetice în
raport cu clãdirile civile? Aici apar

neclare aspectele legate de scopul
certificãrii energetice ºi de legãtura
dintre auditorii energetici pentru
clãdiri ºi cei pentru industrie
(atestaþi de ANRE).
În plus, la Art. 6, al. 3 avem
specificat cã: „Cerinþele se
revizuiesc la intervale regulate, nu
mai mari de 5 ani, ºi se actualizeazã
ori de câte ori este necesar pentru a
reflecta progresul tehnic în sectorul
construcþiilor.” Cum nu mai mari de
5 ani? Au trecut deja 9 ani din 2007,
iar C107/3 s-a revizuit in 2010.
Metodologia de calcul a
performanþei energetice a clãdirilor
este din 2007! Au fost adãugate
capitole noi de-a lungul timpului,
dar nimic nu s-a modificat din
modul de abordare.
Cap. V privind „Clãdirile noi”
specificã la Art. 8 – cã acestea
respectã cerinþele stabilite în
metodologie. Dar Metodologia este
din 2007, clãdirile nou construite se
vor proiecta pornind de la cerinþele
incluse în acest document?
Cap. VIII, Art. 14 se ocupã de
clãdirile nZEB ºi relevã faptul cã
„necesarul de energie” este cel
implicat ºi nu „energia primarã” ca
în EPBD. De asemenea, se specificã
„încurajarea realizãrii transformãrii
eficiente - din punctul de vedere al
costurilor - a clãdirilor existente în
clãdiri al cãror consum de energie
este aproape egal cu zero”, ori
optimul economic nu se suprapune
cu condiþia de nZEB! Cerinþa din
lege este astfel imposibilã!
Optimul este o valoare de “minim”

sau “maxim” rezultat dintr-un
calcul de „negociere” (trade-off).
Optimul economic depinde de
costul tehnologiei ºi de tariful la
energie. Condiþia de nZEB este pur
tehnicã.
Cap. X privind „Certificatul de
performanþã energeticã a clãdirii”
la art. 18 spune cã Certificatul de
performanþã energeticã se
elaboreazã printre altele pentru
clãdirile aflate în
proprietatea/administrarea
autoritãþilor publice sau a
instituþiilor care presteazã servicii
publice, dar nu se dã niciun termen
de realizare. Deci cerinþa este pur
formalã.
Forma ºi conþinutul-cadru al
certificatului de performanþã
energeticã rãmân sã fie aprobate
de MDRAP, dar formatul CPE nu s-a
modificat din 2007 ºi nu
corespunde EPBD2 (2010), iar
EPBD3 va apãrea abia în 2016.
Scalele energetice sunt foarte
relaxate ºi nu diferenþiazã suficient
între ele clãdirile (ex. încãlzirea,
iluminatul, ACC). Se constatã cã
legiuitorii nu cunosc valorile
relevante pentru performanþa
energeticã a fondului construit ºi
pun praguri necorelate cu mãsurile
recomandate ºi þintele de
economisire asumate. Altfel spus,
se cheltuie bani pentru
performanþe modeste.
Textul legislativ specificã la Art. 18
(5) faptul cã valorile consumurilor
incluse în CPE permit
investitorului/proprietarului/admini

stratorului clãdirii/unitãþii de clãdire
sã compare ºi sã evalueze
performanþa energeticã a
clãdirii/unitãþii de clãdire, numai cã
nu precizeazã ºi cu ce sã compare
atât timp cât TOATE clãdirile au
aceleaºi scale deºi funcþiuni foarte
variate.
Controversat ºi discutat îndelung în
aceºti ultimi ani, Art. 19 nu aduce
elemente eficiente în aplicarea
noilor reglementãri.
Inexistenþa sancþiunilor pentru
proprietarii ce au obligaþia ca la
încheierea contractului vânzare cumpãrare sã transmitã CPE noului
proprietar, iar la înscrierea la
organul fiscal sã îl depunã, duce
efectiv la nepunerea în fapte a
acestei reglementãri. „Nulitatea
relativã” invocatã profitã de
ignoranþa oamenilor ºtiindu-se deja
cã multe contracte de vânzare cumpãrare au inclus deja în text cã
nu se solicitã CPE, deci contractul
este valabil ºi fãrã acest document.
În plus, existã o circularã a ANAF
cãtre administraþiile financiare sã
nu solicite certificatul energetic la
depunerea contractelor de
închiriere sau vânzare-cumpãrare,
cu argumentul cã nu existã
sancþiuni pentru cazul contrar.

“Registrul propriu” al
auditorului poate fi orice listã
Cap. XIII ce vizeazã „Experþii
independenþi” relativ la activitatea
auditorilor energetici pentru clãdiri
impune ca toate lucrãrile acestora
sã fie înscrise în Registrul propriu
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de evidenþã, dar formatul acestuia
era specificat în Anexa de la
Normele de aplicare la Legea
372/2005, publicate în 2007 ºi
abrogate apoi în 2013. Nu se
legifereazã ce trebuie sã se înscrie
în acest document, dar auditorul ar
trebui sancþionat în cazul în care nu
înregistreazã lucrarea în registrul
propriu. Cu alte cuvinte, “registrul
propriu” poate fi orice listã pe care
auditorul o poate face,
numerotându-ºi lucrãrile.
Textul legii precizeazã cã toate
lucrãrile trebuie transmise în format
electronic la MDRAP în termen de
30 zile de la data întocmirii
acestora. Dar la MDRAP nu existã
adresã la care pot fi transmise
lucrãrile. În prezent lucrãrile se
transmit la adresa specificatã în
normele abrogate ºi nu se primeºte
niciun numãr de înregistrare. Baza
de date a fost menþionatã numai în
normele din 2007, acum abrogate ºi
nu este propriu-zis funcþionalã nici
azi. Informaþiile din “baza”
existentã nu sunt publice nici mãcar
în formã succintã ºi nu permit
verificarea în cunoºtinþã de cauzã a
auditorilor cãnd se elibereazã
recomandãri de prelungire de catre
comisiile profesionale ale
asociaþiilor profesionale.
Mai mult decât hilar este al. 5 din
Art 28 care spune cã aceste
documente sunt confidenþiale, iar
rezultatele sunt de interes public.
Nu se înþelege deloc aici unde este
siguranþa beneficiarului/
consumatorului. La ce se referã
textul legii când spune cã
rezultatele sunt publice ºi unde
sunt aceste rezultate „publice” de
pânã acum?
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La al. 2, art. 29 se specificã
existenþa listei auditorilor
energetici pentru clãdiri atestaþi
afiºatã pe pagina de internet a
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice. Dar, corect
ar fi sã fie introdusã ºi menþiunea
„suspendaþi”acolo unde este cazul.
AAECR a propus introducerea
re-examinãrii auditorilor suspendaþi
de vreme ce nu ºtiu ce fac în
exercitarea activitãþii. Dupã
reluarea acestei activitãþi, dupã
simpla suspendare, vor fi mai
pregãtiþi? Propunerea legatã de
acest aspect nu a fost luatã în
considerare (ca multe altele din
cele menþionate aici).
Mai mult, cazurile de malpraxis
fãcute cunoscute pânã acum nu au
condus la suspendare niciodatã,
deºi au conþinut erori majore de
conduitã ºi eticã profesionalã.
Actele normative nu specificã în
niciun in text în ce condiþii se aplicã
suspendarea. Rãmâne la liberul
arbitru al cui?

Cum verificã inspectorii ISC
auditorii când ei înºiºi pot fi
auditori ?
În ce priveºte „Sistemul de
control”, Cap. XIV, prin Art. 30,
Inspectoratul de Stat în Construcþii
exercitã controlul statului în acest
domeniu, dar acest organism NU
este o autoritate independentã
cum cere directiva EPBD2! Este un
organ al MDRAP.
În plus, sunt inspectori care sunt ºi
auditori ºi sunt foarte activi (mii de
lucrãri)! Compatibilitate sau mai
curând incompatibilitate? Legalitate
sau mai curând ilegalitate? Cine-i
verificã pe verificatori??!! Corb la corb...

Se cere verificarea prin sondaj a
minimum 10% din lucrãri, dar existã
întrebarea fireascã privitor la cei
care nu au transmis documentele;
aceºtia cum sunt verificaþi? Ce se
întâmplã cu certificatele ºi
rapoartele de audit elaborate pânã
acum? Nu cumva se ascunde
gunoiul sub preº?
ISC trebuie sã depunã rapoarte
privind sancþiunile aplicate, însã
unde apare sancþiunea ºi cum
protejãm beneficiarul? - nu este
nicãieri specificat.
Art. 31 specificã faptul cã ISC solicitã
specialiºti din cadrul asociaþiilor
profesionale de profil care sã
participe la controale. AAECR are
protocol de colaborare care nu a
fost aplicat decât foarte rar,
datoritã rezistenþei opuse de
inspectorii ISC în aplicarea
sancþiunilor ºi în verificarea
riguroasã a lucrãrilor. Pe cei de la
ISC prin urmare cine îi verificã? Nu
avem rãspuns în textul Ordonanþei.
Cu privire la sancþiuni, actul
normativ comunitar prevede ca
acestea sã fie eficiente,
proporþionale ºi cu efect de
descurajare. În acest sens, noul act
normativ are în vedere:
majorarea cuantumului amenzilor;
introducerea de sancþiuni în cazul
nerespectãrii de cãtre auditorii
energetici ºi experþii tehnici, în
cazul stabilirii recomandãrilor, a
cerinþelor minime de performanþã
la clãdiri, elementele de anvelopã
ale clãdirilor ºi a sistemelor tehnice,
în scopul reducerii consumurilor
energetice.
Una din întrebãrile majore privind
sancþiunile aplicate experþilor care
întocmesc lucrãri fãrã a avea
competenþa necesarã ºi care sunt
date ca fiind în cuantum de 5000 –
10.000 lei porneºte de la faptul cã
gradul auditorului nu este
obligatoriu înscris în formatul CPE.
Este arhicunoscut faptul cã existã
foarte mulþi experþi care fac un
numãr imens de lucrãri pentru care
nu sunt competenþi, adicã auditori
cu gradul II care elaboreazã lucrãri
în nerezidenþial, amenda nefiind
semnificativã pentru aceºtia în
acest caz.

Chiar dacã nu sunt fezabile,
neaplicarea mãsurilor
recomandate este sancþionatã
Alte prevederi importante se referã
la instituirea obligaþiei ca deþinãtorii

clãdirilor sã punã în aplicare
mãsurile recomandate în
certificatele de performanþã
energeticã, în perioada lor de
valabilitate. Dar cum nu existã
termen de afiºare, nu existã nici
termen clar de punere în practicã a
mãsurilor recomandate.
În plus, recomandãrile din certificat
sunt exprimate la modul general ºi
numai auditul energetic ºi analiza
tehnico - economicã a mãsurilor
pun în evidenþã mãsurile cu
eficienþã economicã sau alte
aspecte care le permit sau nu sã fie
puse în practicã (de ex, structura
clãdirii nu permite încãrcarea cu un
termosistem de grosime prea mare,
sau nu existã spaþiu disponibil
pentru boilerul bivalent de apã
caldã de consum în cazul în care se
recomandã panouri solare). Fãrã
audit, nici auditorul nu ºtie dacã ce
recomandã este ºi fezabil.
ªi atunci cum sã sancþionezi ce nu
se poate face din considerente
tehnice sau chiar financiare (nu
este neuzual ca fondurile sã fie
insuficiente pentru lucrãrile
recomandate).
Aspectele de neconformitate sau
neclaritate sunt multe ºi variate ºi
permit interpretarea subiectivã
(poate ºi abuzivã) a textului legii. În
orice caz, nu regleazã piaþa de
certificate de performanþã
energeticã ºi nici nu promoveazã
clãdiri cu performanþã energeticã
cu adevãrat ridicatã.
MDRAP are obligaþia sã elaboreze
cât de curând noul format de
certificat de performanþã
energeticã ºi noua procedurã de
atestare a auditorilor energetici
pentru clãdiri.
Atragem atenþia cã un nou format
de certificat trebuie sã aibã la bazã
o metodologie clarã de calcul. Dacã
metodologia actualã nu se
modificã, noul certificat nu poate fi
elaborat decât prin improvizaþii de
calcul.
Procedura de atestare a auditorilor
a fost propusã ca proiect de
modificare de ordin de ministru,
însã fãrã consultarea mediului
academic sau al asociaþiilor
profesionale. n

