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Înregistrat	la	AAECR:	139/24.08.2016	
Către		
MINISTERUL	DEZVOLTĂRII	REGIONALE	ȘI	ADMINISTRAȚIEI	PUBLICE	
Direcția	Generală	Programe	Europene	
	
	

Stimate	Domnule	Director	General	Gabriel	Friptu,	
	
Ca urmare a adresei nr. 70979/01.08.2016, prin care ne solicitați puncte de vedere referitoare la 
ghidul privind Condițiile Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/b/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri 
Publice, Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România face următoarele 
observații. 
 
Ghidul are o serie de merite legate în primul rând de nivelul crescut de exigență pentru 
performanța energetică a clădirilor care vor beneficia de fondurile structurale. Ca să facem 
intervenția noastră căt mai eficientă, punctăm în continuare aspectele problematice generale mai 
importante și atașăm prezentei scrisori documentele redactabile corectate si comentate în detaliu. 
Enumerarea lor ar conduce cu siguranață la un text mult prea lung și posibile interpretări eronate. 
Subliniem totuși că, în forma actuală, ghidul are numeroase neclarităță, inconsistențe și 
erori care ar putea conduce la justificate contestații din multe puncte de vedere. Din acest 
motiv, vă rugăm să fructificați munca de multe ore pe care am efectuat-o voluntar în beneficiul 
acestui program național. 
 

Probleme de fond: 
 
• Ghidul în totalitatea lui (inclusiv anexele) reprezintă un document extrem de detaliat și 

impune o birocrație greu de gestionat precum și un efort al aplicanților peste 
responsabilitățile și abilitățile pe care le au în mod obișnuit. De o mare parte a condițiilor de 
eligibilitate sunt responsabili autorii de audit, DALI, proiect tehnic, expertiza tehnică, adică 
a documentației prezentate; iar aceștia sunt experți care răspund de conformitate și 
corectitudine prin ștampila lor, nu trebuie verificați rând cu rând ca la atestare. De calitatea 
documentației experților se ocupă prin lege reprezentanți ai ISC.  

• Valoarea maximă a investiției de 25 mil euro este mult prea mare față de fondurile 
alocate pe regiuni, putând conduce la doar 2 proiecte/regiune. Eligibilitatea proiectului 
trebuie condiționată de o eficiență economică a investiției solicitate dovedită prin 
indicatori clar specificați în textul ghidului și verificabili post-intervenție (de exemplu, 
prin investiția specifică, exprimată în Euro/kWh economisit). Cei ce nu dovedesc post-
intervenție veridicitatea acestui indicator să fie penalizați pentru fals.    

• Deoarece consumurile de energie primara si emisiile de CO2 sunt atat de restrictive, este 
obligatoriu sa se introduca in ghid tabelele cu factorii de emisie si coeficienții de 
transformare a energiei finale in energie primară a tuturor tipurilor de utilităti 
energetice (ex., agent termic de la CET sau de la CT de cvartal/zona nu este totuna!; 
biomasa din deseuri sau din trunchiuri de copac, nu-i totuna etc). În metodologia adoptată 
Mc001, nu sunt cuprinse toate valorile necesare din piață iar unele valori sunt eronate (de 
ex. în Mc001, factorul de emisie pentru energia electrică este de 0,09 kgCO2/kWh -valoare 
preluată din Franța-, față de valoarea de 0,299 kgCO2/kWh publicată în iulie 2016 de ANRE 
pentru Romania. Daca folosim factorul de emisie din Franta, care are 75% energie din 
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centrale nucleare, ce fel de emisii raportăm?!). Experții corecți folosesc valori reale, dar nu 
este un fapt generalizat. Publicarea unor factori/coeficienți care sa fie folosiți de toata 
lumea, ar face calculele transparente si uniforme. Vă putem oferi surse valide de 
informare.  

• În tabelul cu limitele de consumuri de energie primară, să se specifice la ce fel de 
consumuri se referă valorile din tabel (ascensoare?, masini de spalat? echipamente de 
birou? Sau cele din CPE?) și mai ales cu ce valori ale factorilor de emisie și ai coeficienților 
de transformare s-au calculat (pentru ca există temerea că s-au folosit valori eronate din 
Mc001).  

• În acelaș tabel, trebuie să se precizeze că valorile corespund energiilor primare din 
resurse fosile, deci fără consumurile din resurse regenerabile (fapt care contravine definiției 
energiei primare din legea 372/2005 reactualizată); cu această precizare, abordarea și 
asocierea cu valorile din tabel pentru emisii devin raționale. 

• Cerințele minime de performanță energetică nu-și prea mai au rostul pentru ca restrictia 
pe parte de consum de energie este foarte mare si oricum, ORICE interventie trebuie sa 
respecte C107 din 2010+2016. Iar la clădirile existente, sunt situații în care unele elemente 
de anvelopă (de ex. placa pe sol) nu pot fi aduse la rezistența termică minimă precizată în 
normativ. Proiectele depuse nu au trecut prin CTE? 

• Cerința de minim 10% energie regenerabila nu ar trebui sa fie eliminatorie, ci bine 
cotată. Uneori nu poți asigura acest 10% în conditii de rentabilitate economica (vezi spital, 
unde consumurile sunt mari, sau școală, unde vara este vacanță!) 

• Standardele de cost pentru investițiile din bani publici nu fost calculate pentru nivelul 
de performanță energetică precizat în OM 386/2016 și impus în acest ghid. Impunerea 
acestor standarde în condițiile de eligibilitate reprezintă o barieră împotriva bunului simț 
tehnico-ecomonic.  

• Prioritățile precizate în evaluarea proiectelor induc o enormă și incorectă 
discriminare: clădiri cu regim permanent de funcționare (adică nu birouri, nu școli, dar da 
penitenciare); clădiri racordate la rețeaua de termoficare (adică nu centrale termice pe 
biomasă cu 100% energie regenerabilă și aproape zero emisii, dar da clădirilor racordate la 
sisteme de termoficare super-ineficiente); clădiri cu suprafață mare (adică cât de mare??!!, 
să se spună intervalul de valori și să scutească visătorii de efortul aplicării). Dacă asta este 
intenția POR, titlul ghidului trebuia sa precizeze clar ce clădiri sunt eligibile și să nu creeze 
premize pentru dezamăgiri, subiectivism și contestații.   

• Măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să se constituie într-o listă posibilă, 
dar ele vor fi propuse concret de către auditor/proiectant de la caz la caz. Textul nu trebuie 
să lase impresia unei liste obligatorii. Unele instalații nu există, dar trebuie introduse pentru 
asigurarea unui confort al utilizatorilor, neasigurat în prezent (este cazul frecvent al 
necesarului de aer proaspăt și al răcirii clădirilor). Economia de energie nu reprezintă un 
scop în sine, este condiționată de sănătatea utilizatorilor.  Ca urmare, scăderea consmurilor 
de energie trebuie analizată în acest context! 

• Implementarea surselor regenerabile de energie poate conduce temporar la o producție de 
energie peste necesarul momentan. Este cazul în special al panourilor de celule fotovoltaice. 
A interzice livrarea surplusului în rețea anulează rentabilitatea anuală a acestora. 
Corect este să se demonstreze ca pe parcursul unui an normal, producția este inferioară sau 
egală cu consumul. Altfel, restricția este hilară pentru cei ce înțeleg astfel de soluții.   
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• Punctul 8.F.f. nu-și are locul în ghid și nu poate constitui obiectul evaluarii după aceleași 
criterii ca proiectele de eficiență energetică în clădiri publice. 

• La descrierea indicatorilor (documentuil 11), interventiile sunt foarte corecte legat de 
energia primara, DAR ... pentru ramane inca intrebarea la ce foloseste suma dintre energia 
termica si energia electrica (10 Euro + 10 lei = 20 ????) si unde răspunde raportul de 
audit intrebarii "numarul cladirilor cu o clasificare mai buna a consumului de 
energie". Unde gasim noi numărul ăsta buclucaș?  Cred ca este o traducere defectuoasa a 
vreunui text in limba engleza. Chiar si descrierea este hilară. Acest indicator trebuie 
reformulat sau sters din lista. 

• În cazul clădirilor mari cu clădiri anexe pentru centrala termică și/sau spălătorie și sau 
cantină, cum se tratează clădirile anexe? Cum trebuie ele să răspundă exigențelor din ghid: 
individual? În acest caz, ele devin din start ne-eligibile. Un spital nu-și va putea niciodată 
eficientiza energetic clădirea unde se află punctul termic (centrala și eventual cazanul de 
abur) în cadrul acestui program. Solicit precizări în acest sens în textul ghidului.  

• Documentul 6 – Anexa 3.1B-3.c reprezintă o verificare “la sânge” a documentației 
auditorului energetic, demnă de obligațiile ISC în acest sens. În primul rând, o 
documentație unitară, Raportul de Audit, este fragmentată în patru, ca apoi să se tot verifice 
corespondența dintre părți. Auditul nu se poate face fără expertiza energetică, iar expertiza 
nu se poate face fără fișa de analiză termică și energetică. Certificatul și anexa sunt 
rezultatele expertizei energetice. Ele pot forma un Raport/Memoriu unitar și se poate 
verifica din cuprinsul acestuia prezența lor. Verficarea rând cu rând a conformității 
acestor documente cu conținutul și forma precizate în Metodologia Mc001publicată în 
Monitorul Oficial este o exagerare birocratică disproporționată cu scopul. Până la 
urmă, corectitudinea calculelor (și acestea nu se verifică) este cea care ar putea afecta 
succesul proiectului și nu completarea tuturor căsuțelor din formulare. Nu ne opunem 
verificării, o solicităm cu consecvență, dar nu o considerâm oportună în acest ghid. Dacă 
sunt greșeli, să fie tras la răspundere autorul. Ca la toate documentațiile, în general. 

• Tratarea distinctă a elementelor din documentația de audit (fișa, expertiza/analiza, 
certificatul si anexa, măsurile propuse și analiza tehnico-economică) se repetă de mai multe 
ori în ghid. Sugeram coagularea lor într-un raport unitar, Raportul de audit.  

 
Elemente de formă: 

• Zona climatică V are temperatura minimă statistică de -25 oC. a se corecta în tot ghidul. 
• kWh și nu kwh sau Kwh 

 
Această scrisoare este însoțită de patru documente word (00, 02,06,07), componente ale 
ghidului, unde s-au făcut sugestii de corectare/clarificare/completare, precum și comentarii 
sugestive folosind tehnica track-changes la obiect. 
 
 
Cu deosebită considerație, 

Prof. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN 
Președinte AAECR 
www.aaecr.ro, 0721226114 


