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București, 25 martie 2021 

 

 

SCRISOARE DESCHISĂ 

 
Propunerea OAER în vederea deblocării programului AFM, „Casa  Eficientă  Energetic” 
 

 

Programul “Casa Eficientă Energetic” a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) îşi propune să 

aloce aproximativ 100 de milioane de euro din bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu pentru a-i 

ajuta pe proprietarii de case (conform prevederii legale privind acordarea de finanţare pentru toate 

tipurile de clădiri, care apare în Legea 372/2005 actualizată în 2020 şi care transpune o directivă 

europeană) să eficientizeze energetic propriile locuințe individuale (case), adică să reducă semnificativ 

(40...60%) prin renovare, facturile la încălzire şi energie electrică, dar şi să contribuie la reducerea 

poluării prin diminuarea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă. 

 

În baza lansării oficiale a acestui program în septembrie anul trecut, proprietarii de case au solicitat 

auditorilor energetici pentru clădiri elaborarea certificatelor de performanta energetică și a rapoartelor 

de audit energetic necesare pentru depunerea dosarelor la AFM, în vederea semnării contractelor de 

finanțare. Aceștia au achitat integral sumele către auditorii energetici, sperând că, în scurt timp, după 

etapa de semnare a contractelor de finanțare, vor putea trece rapid la executarea lucrărilor de renovare. 

 

În prezent, există încă fonduri nealocate prin acest program (cca 104 milioane lei conform 

https://cee.afm.ro/lista-cererilor-de-inscriere/), deși doar în primele 2-3 luni de la lansare au fost alocate 

mai mult de 300 milioane lei. Reiese în mod clar scăderea gradului de încredere a potențialilor 

beneficiari în acest program. Încă de la sfârsitul anului 2020 peste 14000 de solicitări au rămas blocate 

ca urmare a faptului că AFM nu are suficienți specialiști pentru a analiza dosarele deja depuse sau care 

vor mai fi depuse. Specialiștii AFM ar trebui ca ulterior să verifice și dosarele pentru decontarea 

cheltuielilor, iar în final să se ocupe și de monitorizarea lucrărilor executate. 

 

Apreciind că este dificil ca AFM să poată rezolva operativ, fără experți externi, toate 

activitățile din cadrul acestui important și foarte util program de finanțare, OAER își 

anunță public disponibilitatea de a acorda asistență tehnică de specialitate, prin experții 

săi - auditori energetici gradul I Construcții&Instalații, atestați de MDLPA -  astfel încât 

dosarele depuse să fie analizate conform procedurilor de evaluare,  în vederea 

deblocării programului ”Casa Eficientă Energetic”. 

 

Schimbările climatice și degradarea mediului constituie o provocare pe agenda UE. Pactul ecologic 

european propune un răspuns la această provocare și anume o nouă strategie de creștere a economiei 

și a societății UE, modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Măsurile 

privind clima și mediul înconjurător, protecția cetățenilor și realizarea unor reduceri suplimentare ale 

emisiilor reprezintă o provocare. Acest demers necesită investiții publice masive și eforturi sporite 

pentru a direcționa capitalul privat către acțiuni în domeniul climei și al mediului.  
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Continuarea programului AFM ”Casa eficientă energetic”, dar și extinderea acestuia și pentru sectorul 

de clădiri  publice, astfel încât autorități și instituţii publice locale să poată aplica pentru finanțarea 

implementării măsurilor de eficientizare energetică şi reducere a emisiilor de carbon în cazul şcolilor, 

spitalelor, locuinţelor sociale etc., constituie o oportunitate deosebită pentru cetățenii țării noastre și 

pentru îndeplinirea indicatorilor privind economia de energie și reducerea poluării, asumați de Guvernul 

României. 

 

* * 

* 

Auditorii energetici membri în asociația OAER sunt specialiști bine pregătiți care elaborează certificate 

de performanță energetică și rapoarte de audit energetic, piese obligatorii în dosarele depuse la AFM 

pentru ”Casa eficientă energetic”. 

 

Asociaţia ORDINUL AUDITORILOR ENERGETICI DIN ROMÂNIA se evidențiază, prin scopul și 

obiectivele activităților sale, ca un actor proactiv pentru aplicarea Pactului Ecologic European, Green 

Deal, atât la nivel național cât și internațional. OAER susține și contribuie prin toate acțiunile sale atât 

la formarea auditorilor energetici pentru clădiri, elaborarea reglementărilor în domeniul performanței 

energetice, cât și la informarea publicului larg privind decarbonatarea și digitalizarea sectorului 

clădirilor, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, economia circulară și taxonomia, colaborând 

cu parteneri naționali și internaționali pentru îmbunătățirea calității vieții în general, a confortului și 

siguranței în mediul construit în particular. 

 

 

Președinte        Director executiv, 

Prof.univ. Iolanda COLDA       Conf.univ. Cătălin LUNGU 
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