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1. Sedinta CD ianuarie 2012 – in brief...
In data de 31 ianuarie a avut loc sedinta lunara a Consiliului Director AAEC pentru luna ianuarie 2012,
ordinea de zi a sedintei cuprinzand stadiu realizarii planurilor de actiune ale comisiilor, incheierea de
parteneriate cu alte organizatii, participarea asociatiei ca partener la diverse evenimente, stabilirea
datei si locatiei urmatoarei conferinte anuale AAEC, stabilirea datei de incepere a unui nou curs pentru
pregatirea in vederea atestarii ca auditor energetic pentru cladiri.

2. Din activitatea comisiilor
Comisia Profesionala si Stiintifica a prezentat un plan de actiune foarte bine structurat. Se constata o
foarte buna organizare a acestei comisii, reflectata in actiunile deosebit de interesante si importante
pentru toti membrii AAEC. In sprijinul acestei afirmatii venim cu propunerea Comisiei Profesionale si
Stiintifice de a organiza cursuri de pregatire profesionala pentru auditorii energetici pentru cladiri.
Pentru a raspunde dorintelor dumneavoastra, va rugam sa ne transmiteti completate chestionarele
referitoare la organizarea de cursuri de pregatire.
Comisia Imagine si Comunicare a gestionat actiuni care au vizat imbunatatirea imaginii AAEC si marirea
vizibilitatii asociatiei (partenierate cu firme care organizeaza evenimente in domeniul eficientei
energetice in constructii).
Sefii Comisiei Comunicare si Relatii cu Organizatiile Nationale si Internationale si a Comisiei Etica si
Conduita au semnalat slaba implicare a membrilor comisiilor respective, si mai mult decat atat, multi
dintre membrii, care initial au fost de acord cu participarea in comisii, s-au retras din acestea. Ne dorim
o mai mare implicare a membrilor asociatiei noastre vis a vis de comisiile stabilite in Adunarea
Generala AAEC.

3. Participari la evenimente. Parteneriate de evenimente
In luna februarie 2012, AAEC a participat la urmatoarele evenimente:
2 februarie – Conferinta Nationala a Brokerilor Imobiliari
Parteneriate:
Parteneriat AAEC cu revista "Bursa Constructiilor", pentru conferinta "Eficienta energetica in
constructii. Oportunitati de piata„ Bucuresti 29.03.2012
http://www.constructiibursa.ro/s=conferinta_eficienta_energetica.html
AAEC partener la Targul National Imobiliar, Bucuresti Palatul Parlamentului 25-27.05.2012
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=431
În perioada 10-13 mai 2012, se va desfăşura în Complexul ROMAERO Băneasa prima ediţie a
târgului internaţional EXPO CASA MEA, târg de materiale de construcţii, finisaje, soluţii de
reamenajare, decorare, mobilare şi accesorizare a locuinţei. http://www.expocasamea.ro/
Conferinta EURO-Constructii 2012 http://www.euroconferinte.ro/
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4. Aparitii in presa
Interviul doamnei Presedinte Emilia Cerna Mladin la Radio Romania Actualitati, in data de
07.02.2012.
Interventia domnului Cezar Tismanaru, Vicepresedinte AAEC, Sef Comisie Etica si Conduita, articolul
„N-ai audit la bloc, n-ai scutire” – Gazeta de sud
http://www.gds.ro/Actualitate/2012-02-03/N-ai+audit+la+bloc%2C+n-ai+scutire

5. NOUTATI
A VI-a Conferinta Nationala AAEC va fi organizata la Craiova in data de 26 octombrie 2012 si va fi
urmata de Adunarea Generala AAEC in data de 27 octombrie.
Filiala AAEC Oltenia a implinit in data de 21 februarie un an de la infiintare. Mult succes!
Filiala AAEC Oltenia a semnat un Protocol de parteneriat cu Primaria Craiova.
Legat de stirea prezentata in newsletterul din ianuarie referitoare la scutirea de impozit a locatarilor
care investesc in reabilitarea termica, iata cateva ecouri in principalele zone urbane din Moldova:
transpunerea in HCL in unele municipii deja din 2011 - HCL Bacau 401/23 12 2011, altele vor fi puse
in discutie in martie - Suceava/ conform ziarului local "Crai Nou" din 20 02 2012; "Evenimentul"
regional din 20 01 2012 preia din ziarul "Ceahlaul" din 06 12 2011 precizari ale Serviciului
Comunicare al Primariei Piatra Neamt privind modul de acordare a scutirilor de impozit pe aceasta
tema; stiri similare au aparut in "Curierul" de Iasi din 10 02 2012.
Un nou curs de pregatire pentru atestare ca auditor energetic pentru cladiri va incepe in jurul datei
de 26 aprilie 2012.

6. Altele...
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va folosi bani europeni pentru reabilitarea termica a
cladirilor de locuit.
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10111
O stire importanta referitoare la preturile caselor – grila notarilor: http://ro.news.yahoo.com/catcosta-apartamentul-care-stai-preturile-caselor-au-080700263.html sau
http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-11562696-piata-imobiliara-cateva-comentarii-despregrila-notarilor-valabila-2012.htm
Sedinta lunara a CD AAEC pentru luna februarie a avut loc in data de 23.02.2012
Revista presei AAEC (Corina Mardari – Director executiv):
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=revista_presei
AAEC pe Facebook: www.aaec.ro
Nu uitati ca puteti sa redirectionati 2% din impozit catre AAEC. Iata aici informatiile necesare: Str.
Tudor Arghezi nr. 21, Sector 2, Bucuresti, CIF: 17085834; Cont IBAN: RO 34 VBBU 2511ST5627392701
VOLKSBANK ROMANIA. VA MULTUMIM ANTICIPAT.
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