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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în reglementarea procedurii
de certificare a performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri. De menţionat că
„certificarea performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri” este un instrument
nou în domeniul eficienţei energetice instituit prin Legea nr.128 din 11.07.2014 privind
performanţa energetică a clădirilor. Potrivit alin.(6) art.17 din legea prenotată procedura de
certificare se stabileşte de Guvern.

d. Suficienţa argumentării. Întru funcţionarea corectă a noului instrument în domeniul
eficienţei energetice, se impune elaborarea unui regulament care ar stabili procedura de
certificare a performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri.
Astfel, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea
promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi
necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Considerăm că sunt întrunite exigenţele
stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului
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Deşi proiectul conţine norme care au tangenţă cu activitatea de întreprinzător, acesta nu a
fost supus Analizei impactului de reglementare în conformitate cu stipulările art.13 din Legea
235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi
art.37 lit.f/1 din Legea nr.317-XV/2003.
Totodată, menţionăm că în Analiza impactului de reglementare efectuată la etapa de
elaborare a Legii nr.128/2014 (actul legislativ în baza căruia a fost elaborat proiectul propus
de autor) a fost analizat şi instrumentul de certificare a performanţei energetice a clădirilor şi
a unităţilor de clădiri.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli de desfăşurare a procesului de
certificare a performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri. Respectiv, interesul
public general nu va fi prejudiciat.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor la momentul examinării, proiectul a întrunit
cerinţele impuse de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI
din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.3 – certificarea performanţei energetice a clădirilor este un proces de evaluare a
performanţei energetice a clădirilor, în condiţii de utilizare şi de climat standardizate
[...]

Considerăm eronat expusă definiţia procesului de certificare a performanţei energetice a
clădirilor.
Potrivit Legii nr.128/2014, „performanţa energetică a clădirii” se defineşte ca fiind cantitatea
de energie indispensabilă evaluată pentru a se asigura necesarul de energie în condiţiile
utilizării standard a clădirii, or de aici rezultă că evaluarea performanţei energetice înseamnă
evaluarea capacităţilor energetice de facto, existente ale unei clădiri şi nicidecum evaluarea
capacităţilor posibile ale unei clădiri în cazul în care aceasta va funcţiona conform condiţiilor
de utilizare şi de climat standardizate.
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Recomandarea: În sensul celor expuse, sintagma „condiţii de utilizare şi de climat
standardizate” necesită a fi substituită cu sintagma „condiţiile utilizării standard a
clădirii”, deoarece scopul evaluării constituie identificarea capacităţilor energetice de
facto ale clădirii.

Pct.26 subpct.2) Evaluatorul energetic trebuie să identifice măsurile de îmbunătăţire a
performanţei energetice a clădirii pe baza următoarelor: comparaţie cu valorile de
referinţă, dacă este cazul.

Considerăm ambiguă sintagma „dacă este cazul”. Urmare a implementării proiectului, există
riscul aplicării valorilor de referinţă în mod discreţionar de către evaluatori ceea ce ar pune la
dubii calitatea evaluării efectuate.

Recomandarea: În scopul evitării ambiguităţii normei, sintagma „dacă este cazul”
urmează a fi substituita, concretizată sau exclusă.

Pct.43 – În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie sau renovare a clădirii,
proprietarul/administratorul acesteia este obligat să afişeze pe panoul de şantier, pe
lîngă informaţia stabilită de normativele în construcţii, copia color a primei pagini a
certificatului energetic a clădirii, punînd la dispoziţia potenţialilor cumpărători sau
locatari informaţia privind viitoarea performanţă energetică a acesteia.

Menţionăm că autorul utilizează termene diferite pentru definirea unei noţiuni comune
domeniului de activitate – „certificat energetic a clădirii”, „certificat de performanţă energetică
a clădirii”, ceea ce contravine art.46 alin.(6) al Legii nr.317-XV/2003.

Recomandarea: Considerăm necesar substituirea sintagmei „certificatului energetic a
clădirii” cu sintagma „certificatului de performanţă energetică a clădirii”, întru
definirea corectă a termenului de specialitate la care se face referinţă.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.2 – În cuprinsul prezentului Regulament, noţiunea „clădire” include unităţile de
clădiri, în afară de cazul în care Regulamentul prevede expres altceva.

În sensul Legii nr.128/2014 noţiunea „clădire„ înseamnă construcţie cu acoperiş şi pereţi în
care energia este utilizată pentru a se regla climatul interior, la aceasta se mai includ unităţile
şi elementele clădirii.
Definiţia propusă de autor a noţiunii „clădire” se limitează doar la unităţile de clădire. Astfel,
există riscul ca evaluatorii energetici să respecte procedura de certificare doar în cazul
unităţilor de clădiri, iar în alte cazuri să o neglijeze.

Recomandarea: Sintagma „include unităţile de clădiri” urmează a fi substituită cu
sintagma „înseamnă construcţie cu acoperiş şi pereţi în care energia este utilizată
pentru a se regla climatul interior, la aceasta se mai includ unităţile şi elementele
clădirii”.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pctl.4 – Certificarea performanţei energetice a clădirii se efectuează contra plată, în
baza unui contract încheiat între întreprinderea [...]

Reieşind din prevederile Legii nr.128/2014, certificarea performanţei energetice este
obligatorie pentru clădirile noi, clădirile existente care se expun la vînzare sau pentru
închiriere, clădirile publice existente etc. Astfel, în lipsa unor norme care să prevadă că plata
se efectuează conform tarifelor aprobate de Guvern, există riscul ca întreprinderile care
efectuează certificarea să stabilească în mod discreţionar tarife nejustificate, iar
proprietarii/administratorii clădirilor să suporte toate cheltuielile.

Recomandarea: Norma necesită a fi completată după sintagma „se efectuează contra
plată” cu sintagma „în baza tarifelor stabilite de Guvern”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.46 – După obţinerea certificatului de performanţă energetică, în urma evaluării
performanţei energetice a clădirii, proprietarul/administratorul acesteia va indica în
anunţul de publicitate privind vînzarea sau închirierea clădirii, plasat în toate tipurile
de mijloace de informare în masă şi în Internet, indicatorii de performanţă energetică a
clădirii, indicaţi în certificatul de performanţă energetică a clădirii.

Datorită formulării greşite a normei, autorul stabileşte o condiţie dificilă de realizat (plasarea
anunţului privind vînzarea sau închirierea clădirii în toate tipurile de mijloace de informare).
Or, dat fiind multitudinea mijloacelor de informare, condiţia dată va fi irealizabilă.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „toate tipurile de”.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Cu titlu general asupra proiectului

Analizînd redacţia proiectului, deducem lipsa unor prevederi cu privire la drepturile,
obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile părţilor implicate nemijlocit în procesul de certificare
a performanţei energetice a clădirilor. Asemenea lacune ar putea transforma procesul de
certificare într-o formalitate sau toate acţiunile descrise în regulament ar putea fi efectuate
superficial. În acest caz, proiectul riscă să devină unul declarativ şi nu va atinge scopul
scontat de autor.

Recomandarea: Întru realizarea calitativă a procesului de certificare energetică a
clădirilor, proiectul necesită a fi completat cu prevederi care să reglementeze
drepturile, obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile părţilor implicate nemijlocit în
procesul de certificare, astfel încît aceştia să nu obţină nici o pîrghie care le va permite
să nu îşi onoreze atribuţiile.
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8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

Pct.31 subpct.2 La prezentarea rezultatelor certificării performanţei energetice a
clădirii, proprietarului/administratorului clădirii, evaluatorul energetic trebuie: să
verifice calitatea certificatului de performanţă energetică a clădirii, înainte de a-l
prezenta proprietarului/administratorului clădirii.

Recomandarea: Întru expunerea logică a prevederilor normei propuse, recomandăm
substituirea sintagmei „certificatului de performanţă energetică a clădirii” cu sintagma
„datelor din certificatul de performanţă energetică a clădirii”.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Februarie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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