
Certificarea energeticã a clãdirilor
nu a cãpãtat încã un nivel de amploare în
România. În fapt, cel mai mare numãr de certifi-
cate de performanþã energeticã (CPE) elaborate
anul trecut de cãtre auditorii energetici pentru
clãdiri a vizat tranzacþiile efectuate prin
programul “Prima Casã”.

Doamna Emilia-Cerna Mladin, preºedintele
Asociaþiei Auditorilor Energetici pentru Clãdiri
(AAEC), ne-a declarat: “Deºi existã prevederi
legale care obligã prezentarea certificatului en-
e r g e t i c l a î n c h e i e r e a c o n t r a c t u l u i d e
vânzare-cumpãrare, acestea nu au fost
respectate”.

Populaþia ºi primãriile încã nu
acordã prea mare importanþã
certificãrii energetice

Pe lângã elaborarea CPE în cazul imobilelor
vândute prin programul “Prima Casã”, un alt
segment important al cererii a fost reprezentat de
primãriile care au intrat în programul naþional de
reabilitare termicã a blocurilor de locuit. În cazul
acestora, auditorii au elaborat CPE pentru starea
iniþialã a blocurilor, audituri energetice cu mãsurile de
eficientizare energeticã, precum ºi CPE pentru recepþia
finalã a lucrãrilor.

“ C u toa te cã Le g e a 3 7 2 / 2 0 0 5 s ta b i l e º te ca
obligatorie prezentarea certificatului de performanþã
energeticã la recepþia finalã a lucrãrilor, foarte puþine
autoritãþi locale aplicã prevederile legale”, atrage
atenþia doamna Mladin.

Cu toate acestea, numãrul primãriilor care au aplicat
legea în cauzã a fost totuºi mai mare în 2012 faþã de
anii anteriori, auditorii energetici elaborând certificate
º i p e n t r u i m o b i l e l e n o i ( r e z i d e n þ i a l e s a u
nerezidenþiale) în vederea recepþionãrii lor. Faptul cã
unele autoritãþi locale au început sã solicite CPE la
recepþia finalã este ºi rezultatul unui proces de
informare ºi instruire a personalului autoritãþilor lo-
cale. De altfel, AAEC a organizat cursuri de specializare
specifice pentru personalul tehnic din primãrii,
finanþate din programul UNDP-MDRT-GEF “Creºterea
eficienþei energetice în gospodãriile ºi regiunile cu
venituri reduse din România”.

Tranzacþiile imobiliare ocolesc adesea
certificatul energetic

Cel mai puþin solicitate au fost certificatele de
performanþã energeticã pentru tranzacþiile imobiliare,
altele decât cele prin programul “Prima Casã”. Acest
fapt denotã pasivitatea cumpãrãtorilor faþã de
eficienþa energeticã a imobilului achiziþionat sau
necunoaºterea importanþei acestei informaþii. “În
momentu l în care au ditoru l energet ic predã

certificatele energetice elaborate, foarte puþine
persoane cer expl icaþi i refer itoare la valori le
consumurilor specifice trecute în certificat sau la
mãsuri de eficienþã energeticã”, argumenteazã
doamna Mladin.

De asemenea, un numãr destul de mic de persoane
au solicitat serviciile auditorilor energetici în vederea
eficientizãrii energetice a unor imobile, cu scopul
economisirii energiei consumate ºi ca efect al acesteia,
reducerii considerabile a facturilor. Puþini sunt cei care
au þinut sã facã reclamã proprietãþii scoase la vânzare
prin prezentarea unui certificat de performanþã
energeticã , chiar º i în s i tuaþ i i le în care s-au
implementat anterior mãsuri de reducere a pierderilor
de cãldurã.

Pe de altã parte, nici notarii publici nu promoveazã
certificarea energeticã a imobilelor tranzacþionate,
neinformând persoanele implicate asupra acestei
p r e v e d e r i l e g i s l a t i v e º i b a z â nd u - s e p e l i p s a
sancþiunilor din legile aflate în vigoare. În practicã,
cumpãrãtorul semneazã la notariat (în cunoºtinþã sau
nu de cauzã) cã nu solicitã de la vânzãtor CPE pentru
imobilul achiziþionat. Din acest motiv, foarte puþine
imobile care se tranzacþioneazã pe piaþa imobiliarã în
afara programului „Prima Casã” au CPE, atrage atenþia
preºedintele AAEC.

„Þinând seama de trendul crescãtor al preþului
energiei, este foarte probabil ca pe viitor aceastã
pasivitate sã nu mai existe iar cumpãrãtorii de imobile
sã devinã mult mai atenþi la ceea ce urmeazã sã
achiziþioneze”, considerã doamna Mladin.

Autoritãþile nu îºi asumã rolul de
model în eficienþã energeticã

Deºi legislaþia europeanã insistã asupra rolului

exemplificator al clãdirilor publice deþinute
de autoritãþile locale în privinþa eficienþei
energetice, acest fapt nu a avut ecou în
atitudinea autoritãþilor faþã de educarea
publicului larg. În continuare nu apar
af iºate cert i f icatele de performanþã
energeticã pe clãdirile instituþiilor publice
din România. Deocamdatã sunt foarte
puþine cereri pentru elaborarea de CPE pe
acest palier. Acestea vizeazã în special
spitale, ºcoli ºi cãmine culturale intrate
într-un proces de renovare majorã ºi/sau de
modernizare energeticã finanþat din
fonduri europene sau alte surse externe.
Mai mult decât atât, lucrãrile fãcute au fost
adesea insuficiente ºi de slabã calitate,
unicul criteriu de interes fiind costuri cât
mai mici º i nu mãr cât mai mar e d e
intervenþii raportate. Necesarul de aer
ventilat, de exemplu, nu este asigurat în

majoritatea covârºitoare a lucrãrilor de modernizare
efectuate pânã în prezent, atenþioneazã preºedintele
AAEC.

Directiva 2012/27 privind eficienþa energeticã sta-
bileºte ca termen de transpunere a acesteia în
legislaþia naþionalã luna iunie 2014. „Este foarte puþin
probabil ca pânã la acea datã (cât încã nu este
obligatoriu), autoritãþile centrale ºi locale sã solicite
auditarea energeticã ºi certificarea clãdirilor deþinute
de acestea. Chiar ºi unele prevederi legale existente
sunt eludate, precum obligaþiile stabilite de Legea
372, precum ºi de Directiva 2010/31/UE privind
eficienþa energeticã a clãdirilor”, adaugã doamna
Mladin.

Pe viitor nu se va mai putea trece peste
certificarea energeticã

Potenþialul pieþei de certificare energeticã în România
este mare, þinând seama de faptul cã, pânã în prezent,
doar un numãr relativ mic de imobile au certificat de
eficienþã energeticã. Creºterea cererii va veni odatã cu
apariþia noii forme a Legii 372 privind performanþa
energeticã în clãdiri, act normativ care va include ºi
mãsuri de coerciþie pentru nerespectarea prevederilor
legale ale acesteia (tranzacþii imobiliare ºi recepþii fi-
nale fãrã prezentarea certificatului de performanþã
energeticã), previzioneazã preºedintele AAEC.

C o n t i n u a r e a p r o g r a m u l u i n a þ i o n a l p e n t r u
modernizarea energeticã a blocurilor de locuit, ºi
eventual a caselor unifamiliale, precum ºi identificarea
de noi surse de finanþare, ar putea sã constituie cãi de
dezvoltare a pieþei de certificare energeticã.
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Început timid, dar promiþãtor

Emilia-Cerna Mladin, preºedintele Asociaþiei Auditorilor Energetici pentru

Clãdiri (AAEC).

Eficienþa energeticã
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