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25.09.2014, ora 1400, Sala de Festivităţi, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor - UTCB 

Bd. Pache Protopopescu nr. 66, Sector 2, Bucureşti 

 

 

 

MINUTĂ 

Şedinţa OAER & AIIR privind activitatea auditorilor energetici pentru clădiri din România 

 

 
I. Programul evenimentului 

 

1330-1400 Înregistrare participanţi&WELCOME 

1400-1420 Prezentarea ghidului de inspecţie pentru instalaţiile de încălzire 

1420-1440 Prezentare TESTO România 

1440-1500 Prezentarea ghidului  de inspecţie pentru instalaţiile de ventilare/climatizare 

1500-1520 Prezentarea rezultatelor finale ale sondajului privind activitatea auditorilor energetici pentru 
clădiri 

1520-1545 Prezentarea inițiativelor OAER și AIIR privind activitatea auditorilor energetici pentru clădiri 

1545-1600 Pauză cafea 

1600-1830 Dezbateri tehnice ale auditorilor în prezența reprezentanților MDRAP, ANRE și ISC 

1830-1930 Festivitate de premiere și networking 

 

II. Anunţuri  

 Încă de la începutul evenimentului, s-a prezentat regulamentul celor 2 concursuri destinate auditorilor 

energetici care au răspuns la chestionarul OAER & AIIR, precum premiile acordate participanţilor care 

completează formularul de feed-back al şedinţei. 

Dl. C. Lungu a precizat care este finalitatea sesiunii de dezbateri din cadrul şedinţei:  

 minuta discuțiilor  

 o scrisoare adresată autorităților care să informeze asupra solicitărilor corpului de auditori 

energetici pentru clădiri 

III. Sesiune dezbateri  

Subiecte: 

 Propunerile OAER & AIIR de inițiative pentru activitatea auditorilor energetici pentru clădiri 

 Utilizarea timbrului holografic 

 Registrul auditorilor energetici 
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III.1. Intervenţii participanţi şedinţă privind prezentările realizate în cadrul şedinţei 

OAER&AIIR 

Domnul C. Cetăţeanu, Preşedinte al Asociaţiei Coşarilor din România, a făcut o scurtă 

prezentare de modificare a legislaţiei privind inspecţia tehnică periodică a instalaţiilor. 

AE1, a întrebat dacă este obligatoriu pentru verificarea cazanelor să fii expert It, conform GHIDULUI 

PRIVIND INSPECŢIA PERIODICĂ A CAZANELOR ŞI A INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE 

 

Domnul C. Stamatiade, Şef Serviciu MDRAP, Bucureşti a precizat că Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice va analiza posibilităţile de atestare a altor specialişti cu experienţă, nu 

doar experţii It. Posibil modalitatea va fi de parcurgere a unui curs în domeniu pe baza căruia să se facă 

atestarea. 

Domnul M. Slăvilă, Proiect Bucureşti consideră că şi verificatorii de proiecte, specializarea It, pot face 

verificarea cazanelor, având în vedere că numărul experţilor este mic. 

Domnul C. Stamatiade menţionează că există diferenţe între verificatorii de proiecte şi experţii tehnici 

în domeniul It, în sensul în care experţii tehnici demonstrează în plus faţă de verificatorii de proiecte, 

experienţa în execuţie, pe lângă experienţa în proiectare. Dar precizează încă o dată că se încearcă 

găsirea unei soluţii pentru aprobarea şi altor specialişti pentru această activitate - verificarea cazanelor. 

F. Cetăţeanu, reprezentant al ASPIR (Asociaţia Profesională a Specialiştilor din Domeniul 

Echipamentelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat), a pus întrebarea reprezentanţilor MDRAP 

de ce specialistul RVT a fost exclus în condiţiile în care RVT ştie cel mai bine cum funcţionează centralele 

termice.  

Domnul C. Stamatiade a precizat ca nu cunoşteau situaţia specialiştilor RVT, dar o vor lua în calcul de 

acum înainte. 

AE1 întreba dacă are voie să întocmească raportul de audit energetic înaontea inspecţiei. 

Răspunsul din partea CL a fost ca inspecţia se finalizează cu un raport de inspecţie care tratează doar 

isntalaţiile, iar raportul de audit energetic este un raport mult mai amănunţit, care indică mult mai multe 

aspecte. 

III.2. Dezbateri privind Legea 372 – performanţa energetică a clădirilor şi Legea 121 – 

tratează eficienţa energetică  

Dl. M. Slăvilă este de părere că dacă nu sunt legile clare se crează confuzie şi că treuie clarificaţi 

termenii  prin definiţii clare. 

Dl. C. Lungu a spus că specialiştii înţeleg terminologia şi că problemele sunt mai largi.  

Dl. C. Stamatiade explică diferenţa între Legea 121 care tratează producerea energiei, transportul 

energiei, pe când problema reabilitării termice a clădirilor este tratată în legea 372/2005. Problema însă 

apare din cauză că auditorii nu respectă codul deontologic al auditorilor energetici pentru clădiri. 
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Dl. C. Lungu subliniază importanţa exemplelor puternice la diferite probleme întâmpinate şi propune 

căutarea soluţiilor în cadrul unor grupuri de lucru. 

AE2 vine cu propunerea de a se găsi soluţia în cadrul Ministerului, de a se forma o asociere între 

asociaţiile de profil. Să se găsească soluţii adoptate în alte ţări la probleme similare şi să se adopte de 

comun acord, în cadrul asocierii, o soluţie. 

În continuare, Dl. C. Lungu ridică problema tarifelor de dumping şi întreabă audienţa dacă are 

cunoştinţă de soluţii la această problemă. 

AE3, aduce în atenţie, că, din experienţa sa proprie, a observat, că pentru beneficiar, dar şi pentru 

notari, certificatul de performanţă energetică nu reprezintă decât o hârtie şi că, poate estima că până la 

60% dintre auditori emit doar CPE fără anexă, fără recomandări şi chestionar de evaluare (releveu). 

Dl. C. Lungu aduce aminte audienţei de obligativitatea de depunere a certificatului de performanţă 

energetică, în formă integrală (incluzând anexe, recomandări etc.) la INCERC. 

AE3 precizează că soluţia gândită de dumnealui ar fi să se facă  o bază de date unificată în funcţie de 

care auditorul energetic să poată fi urmărit de autorităţile compentente în domeniu, inclusiv verificarea 

raportării la INCERC. 

Din surse personale, AE3 susţine că în judeţul Prahova, nu se respectă legea, în sensul că certificatul de 

performanţă energetică nu este solicitat şi în cazul închirierii. 

Dl. C. Lungu precizează că există cazuri în care, din cauza nemulţumirii beneficiarului de încadrare într-o 

anumită clasă energetică a clădirii/apartamentului, se ajunge la eliberarea a două certificate de 

performanţă energetică pentru acelaşi imobil. 

AE3 îşi susţine astfel propunerea cu baza de date, despre care consideră că ar putea împiedica 

depistarea cazurilor de dublă emitere a CPE şi propune încă o soluţie de publicitate a formei certificatului 

de performanţă energetică, pentru evitarea falsificării CPE.  

Tot o propunere din partea AE3 a fost ca în cazul greşelilor grave şi intenţionate, auditorilor energetici 

care încalcă Legea să li se ridice dreptul de a fi auditor energetic. 

Dl. H.Petran, URBAN INCERC contraatacă soluţiile AE3 spunând că auditorii energetici trebuie să ştie 

legea şi procedurile.  

A precizat de asemenea, că dintre obiectivele OAER prezentate în cadrul evenimentului, au fost începute 

mare parte dintre ele, dar din lipsă de timp nu au fost finalizate.  

A confirmat începerea efectuării controalelor de către reprezentanţi ai ISC, dar că aceştia nu verifică şi 

dacă compatibilitatea datelor de intrare, precizate în anexa CPE, cu realitatea şi că acesta e un lucru pe 

care pot să îl facă auditorii.  

AE3 răspunde dlui. H. Petran, precizând că în anumite judeţe din ţară notarii, administraţiile nu aplică 

legea decât la vânzare-cumpărare, nu şi la închirieri.  

Dl. C. Lungu afirmă că are cunoştinţe similare în cazul unui sector al Bucureştiului, în care certificatul de 

perofrmanţă energetică nu este solicitat la închiriere. 
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În continuare dl. C. Lungu ridică încă o dată problema tarifelor scăzute percepute pentru 1 CPE. 

AE4 susţine că cei care doresc să facă CPE-uri la tarife scăzute ar trebui lăsaţi să le facă. 

AE5 a precizat că ar trebuie făcută o campanie media de informare ca populaţia să fie avertizată de 

posibilele falsuri 

Dl. C. Lungu admite că acest fenomen poate fi stopat prin ISC, dar îşi arată neîncrederea privind 

numărul specialiştilor în domeniu din cadrul ISC. Precizează că această iniţiativă nu doreşte să dea la o 

parte ISC, dar urmăreşte respectare legilor în vigoare şi dobândirea specialiştilor care vor ajuta a unor 

venituri pentru timpul acordat. 

Dl. H. Petran îl întreabă pe dl. C. Lungu dacă face referire la o societate comercială sau la o asociaţie 

când vine vorba despre obţinere de venituri. Îi aminteşte dlui. C. Lungu că asociaţiile pot obţine venituri 

suplimentare din atragerea de fonduri, cotizaţii etc. şi sfătuieşte persoanele cu funcţii de conducere din 

cadrul asociaţiilor de profil să  facă un control intern, control al propriilor membri. 

Totodată şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lispa de interes a auditorului energetic de a fi reprezentat 

de catre o asociaţie. 

AE6 a precizat că în Brăila există foşti cursanţi care nu au reuşit să ia examenul de auditor energetic şi 

care totuşi întocmesc CPE-uri care sunt semnate de auditori, fără a fi verificate. 

Dna. E. Mladin, AAEC, Bucureşti este de părere că trebuia subliniat în rezultatele studiului câţi auditori 

au răspuns în scris şi câţi prin telefon.  

Dl. H. Petran a precizat că se lucrează la Registrul Auditorilor Energetici şi că o să existe acces public la 

unele informaţii cuprinse în această bază de date. În 2009 s-a fundamentat baza de date, iar acum ritmul 

în care se primesc CPE-urile este mult mai alert (se primesc chiar şi 700 de certificate de performanţă 

energetică într-o săptămână).  

Pasul următor este de a crea de un sistem on-line de trasmitere a CPE, în acest sens aplicaţia este creată 

în proporţie de 95% şi dl. H. Petran estimează că la începutul lunii ianuarie 2015 va exista o variantă 

testabilă a aplicaţiei. Se are în vedere plasarea informaţiilor din CPE pe hartă. 

Dl. C. Lungu a precizat că OAER va încerca în continuare să facă un miniregistru. 

Dl. C. Stamatiade consideră că se poate folosi modelul notarilor: toţi auditorii energetici să fie afiliaţi 

unei asociaţii profesionale şi astfel să fie permisă utilizarea siglelor asociaţiilor profesionale. Asociaţiile 

profesionale vor avea posibilitatea să stabilească nişte baremuri, pe care auditorii energetici să le 

recunoască şi să le respecte.  

Dl. C. Stamatiade a mai precizat că întocmirea CPE fără releveu prealabil ar trebui să se pedepsească 

cu ridicarea dreptului de practică. Este de părere că verificarea auditorilor energetici ar trebui să se facă 

de o instituţie/organism. A adăugat că responsabilitatea privind baza de date a CPE emise revine MDRAP 

şi că se va lua în considerare propunerile primite în cadrul şedinţei. 

Dl. F. Iordache, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor - UTCB  a menţionat că a aflat de la un fost 

student că în Germania CPE-urile sunt verificate de un Birou Central şi în aproximativ 1 săptămână se 

primeşte un răspuns. 
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Dl. N. Antonescu, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor - UTCB  a făcut 3 observaţii: 

- rezultatele cuprinse în CPE sunt uşor influenţabile, de exemplu calculul consumului de energie pentru 

prepararea apei calde menajere poate schimba clasa de încadrare a unui apartament din A în C. 

- înregistrarea într-o bază de date comună ar rezolva multe probleme, iar certificatele de performanţă 

energetică să fie însoţite de timbre emise de asociaţia profesională la care este afiliat auditorul energetic;  

Dl. N. Antonescu a precizat că este mai comodă procurarea timbrelor de la o asociaţie, care reprezintă 

interesele specialiştilor, în timp ce ministerul reprezintă interesele cetăţenilor. 

- să existe exemple de calcul cu programele validate, astfel încât auditorul energetic care nu foloseşte un 

program de calcul să se poată verifica şi propune ca OAER să încerce să facă disponibile astfel de 

exemple de calcul. 

În încheiere, dl. C. Stamatiade a menţionat că se vor analiza propunerile lansate în cadrul acestei 

şedinţe.  

Şedinţa s-a încheiat la ora 18:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


