Către MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE - MDRAP
Domnului Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice VASILE DÎNCU

8 aprilie 2016
OBSERVAȚII și RECOMANDĂRI
legate de proiectul de ordin de ministru pentru modificarea
REGULAMENTULUI PRIVIND ATESTARE AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU
CLĂDIRI nr. 2237/2010
aflat în dezbatere publică
Ca urmare a numeroaselor semnale din partea auditorilor, membri ai AAECR sau nu, suntem în
situația de a ne exprima profunda dezamăgire legată de acest proiect de ordin “pus în dezbatere
publică” aparentă (fără întâlniri, dezbateri, discuții) pe site-ul MDRAP.
Apreciem proiectul de ordin ca fiind un draft care necesită încă multe clarificări și îmbunătățiri
de abordare pentru atestarea unor auditori energetici de calitate, în condiții de corectitudine și
transparență și cu obiectivul clar de a îmbunătăți activitatea de certificare/auditare energetică
atât de profund deteriorată în ultimii ani. În forma prezentă, apreciem că interesele membrilor
AAECR și a auditorilor energetici în general sunt puternic afectate. În loc să promovăm
competența, promovăm orice altceva.
Observațiile și comentariile sunt prezentate în continuare detaliat, pentru a veni în sprijinul
legiuitorului:
1.

Art. 11(2): O singură disciplină din cele enumerate în OM 2237 este insuficientă, ar trebui
minim două discipline pentru o pregătire de bază semnificativă. Altfel, se pornește din
start cu multă superficialitate.

2.

Art. 12(3) și art. 15(g): nu se menționează doctoratul în inginerie energetică, care este
extrem de valoros în activitatea unui auditor energetic și presupune vaste cunoștințe legate
de bilanțuri și performanțe energetice, de surse regenerabile, energii primarii, poluarea
mediului etc.

3.

Art. 15(g1) i) și art. 16 (h1) i): a se adăuga auditul însoțit de documentația care a stat la baza
elaborării acestuia (ca la punctele ii)).

4.

Art. 16 (h): a se specifica: cursul de specialitate să fie după metodologia și normativele
românești

5.

Art. 18: Comisia pentru atestarea specialiștilor nu poate fi constituită din orice auditori
energetici atestați pentru că trebuie să fie cu pregatire academică corespunzătoare,
implicați în pregatirea viitorilor auditori și cu experiență în domeniu. Numărul de 3 este
deasemenea insuficient. Este imperios necesară implicarea cadrelor didactice
universitare sau a lectorilor cu vechime în predarea materiilor specifice activității
de audit și certificare.

Membrii comisiei de examinare nu pot fi din MDRAP ci trebuie să fie din mai multe
centre universitare/instituții de cercetare reprezentative din țară. Funcționarii
MDRAP nu au competențele necesare examinării unor experți, decât dacă poate
prezintă un CV corespunzător și au fost angajați în acest scop. Cine îi alege? Cine le
apreciază competențele? Angajații MDRAP nu au singuri competențe de atestare
profesională.
A face o comisie din angajați ai MDRAP, care nu au drept de practică și nu au experiență
(sau au foarte puțină) în pregătirea solicitanților de atestat, este o inițiativă neinspirată, neetică și periculoasă. La fel dacă această comisie include persoane din anumite grupuri de
interese și nu asigură transparență și omogenitate. Numărul de 3 persoane este insuficient
pentru creerea omogenității de abordare în pregătire și în nivelul de exigență la examinare.
Ne exprimăm profundul dezacord față de această abordare, care va conduce la multe
reacții din partea celor implicați.
Propunem o comisie unică formată din cel puțin 7 membri, reprezentanți ai
centrelor de pregătire din țară. Comisia să funcționeze cu minim 5 membri, pentru
că există posibilitatea ca unii să nu fie disponibili la momentul examinării.
Secretarul comisiei să fie un reprezentant al MDRAP.
6.

Art. 21: Dacă doar comisia de 3 membri le face pe toate, este îngrijorător. Este de
menționat că cele mai multe dintre contestații au fost pentru partea scrisă. Și să nu se uite
că metodologia permite multe interpretări. Are greșeli de redactare și greșeli de
abordare, ca și abordări alternative, toate predate diferențiat de la un centru de pregătire la
altul. Atâta timp cât metodologia publicată în Mc001 este atât de derutantă, inconsecventă
și incompletă (mai ales pe parte de clădiri nerezidențiale, dar nu numai), a ne baza numai
pe o lucrare scrisă este extrem de periculos și poate conduce la multe contestații și
chiar procese. Și pe bună dreptate! Personal, nu pot preda cursanților greșeli din Mc001,
multe recunoscute de către specialiști și niciodată corectate printr-o erată oficială.
Pe de altă parte, solicitarea unui proiect care nu este susținut, nu conduce la concluzii
edificatoare legate de înțelegerea aspectelor și modului de calcul și permite copierea de
proiecte fără nicio consecință. Simpla lor depunere la dosarul de înscriere este lipsită de
semnificație. Elaborarea unei lucrari în vederea atestării reprezintă cea mai corectă
formă de pregătire și nu trebuie minimalizată.
Comisia nu are baza legală de a corecta lucrări greșite atâta timp cât greșelile sunt chiar în
metodologia oficială. Chiar și între breviar și metodologia extinsă sunt inconsecvențe și
greșeli care nu se pot justifica la corectură.
Susținem cu tărie păstrarea examinării orale prin interviu legat de lucrarea depusă
la dosar, alături de o parte scrisă.

7.

Art. 24(3): 7 zile sunt insuficiente pentru a aranja o plecare de la serviciu și uneori chiar de
a face aranjamente de călătorie. O perioadă de minim 14 zile ni se pare mai potrivită.

8.

Art. 28(1): Cum am remarcat mai sus, doar proba scrisă nu este relevantă, generează
contestații cauzate de problemele menționate privind metodologia Mc001. Dacă vorbim de
un chestionar și 120 de minute, răspunsurile trebuie să fie complexe și chestionarul nu
poate fi grilă, ceea ce deasemenea poate duce la interpretări și nemulțumiri. Dacă se dau
probleme, apar din nou posibile confuzii în rezolvare, iar componența comisiei de
examinare este hotărâtoare. Aceasta pentru că nu există consens între specialiști privind
diverse abordări (ca de exemplu, diferența între calcul de “necesar” la încălzire și condiția
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de “existent” la răcire, uitând că certificatul trebuie să ateste un consum de energie
concomitent cu asigurarea confortului utilizatorilor pe toată durata anului; valorile
coeficienților folosiți la calculul notei energetice sunt greșiți; factorul de emisie la energia
electrică nu are nicio legătură cu România; unele ecuații importante redactate greșit;
uneori unități de măsură greșite; traduceri eronate cu sens modificat; modele de calcul
alternative etc etc etc).
9.

Art. 31(1) …în termen de maxim 60 de zile… Dacă este un minim de 60 de zile, înseamnă
că poate dura și ani. Trebuie specificat și un maxim!

10. Art 32(4): din cine este formată comisia de judecată a contestațiilor și câți membri
are? Tot din MDRAP?! și unde este obiectivitatea, nepărtinirea, independența judecății etc.?
11. Art 32(5): de ce este nevoie de 3 zile pentru afișarea rezultatelor contestațiilor după ce sau dat rezultatele de către comisie? – o simplă curiozitate
12. Art 36(h): nu se specifică pe ce bază asociația profesională dă recomandarea. Dacă este
membru, dacă i se analizează o lucrare? și ce se întâmplă când auditorul nu este membru al
vreunei asociații profesionale? și ce se întâmplă când asociația recomandă neprelungirea
legitimației auditorului verificat? Si ce se întâplă cand unii iau în serios analiza de dosar iar
alții dau recomandare doar la cerere? Și dacă nu este clarificat acest aspect, se dă doar
iluzia unei activități de verificare și implicare în asigurarea unei minime calități a
lucrărilor.
13. Art. 36(4): compartimentul de specialitate din MDRAP verifică doar existența
documentelor. Cine verifică declararea lucrărilor în baza de date din moment ce numai
ISC(sau nu se știe încă?) are acces la ea? Cine decide prelungirea/neprelungirea
legitimației? Cine verifică în registru că nu s-au făcut lucrări pentru care nu există
competențe? Și ce se întâmplă când vin recomandări contradictorii de la asociații
profesionale diferite?
14. Art 42: de ce durează 90 de zile eliberarea unui duplicat?? – simplă curiozitate
15. Art. 44(1): ce se înțelege prin “datele” referitoare la auditorul energetic. Adresă, date de
contact, suspendări, sancțiuni, număr de lucrări?????
Observații generale:
I.
anularea tarifelor de examinare și de prelungire de legitimație nu este neaparat salutară;
tarifele ar trebui diminuate dar nu anulate, iar sumele strânse folosite la baza de date
sau alte activități conexe.
II.

Nu se precizează explicit ce se întâmplă cu auditorii atestați pe specialități separate:
construcții sau instalații. Care sunt condițiile pentru ca ei sa-și prelungească dreptul de
practică și care este condiția pentru a elabora lucrări de certificare/audit când sunt
necesare întotdeauan ambele specialități.

III.

Cu ocazia acestei modificari trebuie reglementat un grafic de pregatire continua a
auditorilor energetici pe perioada de 5 ani de valabilitate a dreptului de practica si
obligativitatea respectarii acestuia, sub sanctiunea neprelungirii dreptului de practica
in caz ca nu se respecta.

IV.

In codul de conduita al auditorului energetic (care face si el parte integranta din acest
regulament) trebuie introdusa o reglementare care sa interzica exercitarea profesiei
de auditor energetic cu ajutorul personalului necalificat. Ni s-au sesizat cazuri in care
auditorul doar semnează și pune ștampila pe lucrari elaborate de necalificati (studenti,
stagiari etc.) Interzicerea nu este suficienta, ci trebuie prevazuta si sancțiunea
corespunzătoare.
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V.

Această inițiativă este sortită eșecului atâta timp cât nu se clarifică/corectează
metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor și nu se diferențiază
clar procedura de calcul între clădiri rezidențiale (sau asimilabile acestora) și
clădiri nerezidențiale. Se creează impresia unei atestări corecte când bibliografia
de bază este neclară/incorectă/incompletă și insuficient corelată cu alte normative
naționale și europene. Și nu înțelegem de ce nu se respectă legea care prevede
actualizarea metodologiei, ceea ce nu înseamnă doar adaugarea din când în când a unor
capitole (ca de ex., date climatice fără intensități de radiație solară dar cu date necesare
dimensionării de instalații în activitatea de proiectare).

VI.

Aspectele legale deficitare legate de procedura de dezbatere publică le-am inclus
într-o reclamație separată, depusă la registratura MDRAP o dată cu prezentul
document.

Vă rugăm insistent să inițiați o dezbatere largă și reală înainte de a promulga un ordin care
va face mai mult rău decât bine. Am vrea să știm cu cine v-ați consultat înainte de a formula acest
draft și de ce nu am fost anunțați în mod direct de existența lui, așa cum o faceți de câte ori aveți
nevoie de munca noastră la elaboare de alte texte legislative. Ca cea mai veche și mai numeroasă
asociație profesională de profil, credem că o consultare cu noi (dar și cu alții) ar fi fost o dovadă
de bună credință.
Prof. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN
Președinte AAECR
0721226114
www.aaecr.ro
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