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1. Sedinta CD martie 2013 – 20.03.2013 

Subiectele abordate au vizat: 
 Cursuri TAE Bucuresti, Pitesti, Sibiu 

 Stadiul platii cotizatiei de membru. 

Discutie despre membri care cumuleaza 3 ani, sau mai mult, de restanta si nu au raspuns ultimei somatii 

de plata. 

 Participare la Romexpo în aprilie. Strategie de comunicare, materiale necesare, termene de pregatire. 

 Diverse 

 Urmatoarea sedinta CD AAECR va avea loc in 17.04.2013 

2. Participari la evenimente 

 14.03.2013 - participarea doamnei Presedinte AAECR Emilia Cerna MLADIN la conferinta internationala "Politici 
de energii regenerabile: o provocare pentru autoritatile locale", organizata la Univ. Polithnica Bucuresti in cadrul 
proiectului PATRES (Public Administration Training and Coaching on Renewable Energy Systems). 

 15.03.2013 – s-a desfasurat seminarul Cladirea pasiva-criteriu al dezvoltarii sustenabile in domeniul 
constructiilor, organizat la Academia Romana, unde doamna Presedite MLADIN a prezentat lucrarea  "De la Casa 
Pasiva la Casa Activa - evolutia conceptului de cladire a viitorului". 

 Participarea domnului Emil NUTIU, Pesedintele Filialei AAECR Transilvania la evenimentul de la Arad. 

3. NOUTATI: 
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5. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor 

 Premieră în Bucureşti: se schimbă sistemul de reabilitare termică a blocurilor. VEZI LISTELE 
http://www.b365.ro/premiera-in-bucuresti-seschimba-sistemul-de-reabilitare-termica-a-blocurilor-vezi-
listele_187869.html 

 Culmea reabilitării termice, în Capitală-Primăria reabilitează un bloc reabilitat deja de proprietari 
http://www.b365.ro/reabilitare-termica-cu-scandal-in-sectorul-3-al-capitalei_188096.html 

 PwC: Eficienţa energetică, aport în PIB de maxim 7 miliarde de euro 
http://www.bursa.ro/pwc-eficienta-energetica-aport-in-pib-de-maxim-7-miliarde-de-euro-
201075&s=companii_afaceri&articol=201075.html 

 Consumam de 2,5 ori mai multa energie decat media UE. Eficienţă energetică cu potenţial 
http://www.focus-energetic.ro/eficienta-energetica-cu-potential-10113.html 

 Vârstnicii au analizat programul de reabilitare termică a blocurilor din municipiul Bacău 

 http://www.ziaruldebacau.ro/2013/03/27/varstnicii-au-analizat-programul-de-reabilitare-termica-a-
blocurilor-din-municipiul-bacau.html 
 

 

4. Participarea AAECR  la evenimentul de la Arad 

In perioada 06-08.03.2013 s-a desfășurat pentru a V-a oară in cadrul Expo Arad Internațional,  cel mai mare târg pe 

energie regenerabilă și eficiență energetică din euro - regiunea România, Ungaria și Serbia - ENREG  ENERGIA 

REGENERABILA®.  

În paralel cu târgul au avut loc conferințe și workshopuri de specialitate. Tematicile prezente în cadrul acestor conferințe 

au fost: energia solară, energia din lemn, biogazul și hidroenergia. Aceste conferințe și workshopuri au reunit în cele 3 

zile peste 450 de participanți naționali și internaționali, printre care participanți din Ungaria, Italia, Slovacia, Spania, 

Germania, Bulgaria și România. 

Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România a fost reprezentata la acest eveniment de dl. conf.dr. ing. Emil 

NUȚIU - Președintele Filialei Transilvania care a prezentat  in cadrul conferinței lucrarea”Bloc de locuințe cu consum de 

energie aproape zero”, autori prof. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN și conf.dr.ing. Emil NUȚIU. 

 Emil NUȚIU 
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7. Altele... 
Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 272. 

In luna martie 2013 au aderat la AAECR urmatorii auditori energetici pentru cladiri: 

Dimitrie Turza-Suceava  

Luca Pais-Arad  

Maria Balc-Bistrita  

Monor Mihai-Suceava  

Firma SC URSA Romania SRL a devenit membru colectiv AAECR 
In sedinta CD AAECR, membri  Consiliului Director au stabilit retragerea calitatii de membru AAECR 
persoanelor care nu au achitat cotizatia anuala pentru o perioada de trei ani. 

CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate. 
Numarul membrilor colectivi ai AAECR este de  22. 

Puteti directiona 2% din impozit catre AAECR. 
Datele necesare: Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri,  
Bucuresti, str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 2., CIF 17085834,  
Cont nr. RO34 VBBU 2511 ST56 2739 2701, VOLKSBANK Romania-Sucursala Stefan cel Mare, Bucureşti. 
Cum sa devin membru AAECR? http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=cum_sa_devin_membru 

Recomandari reatestare http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=recomandari_reatestare 

AAECR pe Facebook: http://www.facebook.com/AAEC.ro 

AAECR pe Linkedin: http://www.linkedin.com/company/asociatia-auditorilor-energetici-pentru-cladiri-din-

romania 

AAECR pe Twitter: https://twitter.com/AAECR 
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5. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor 

 Primarul Timişoarei anunţă introducerea contorizării individuale la incălzire: 

http://www.administratie.ro/articol.php?id=42006 
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6. Altfel de stiri...               
 Un ceh a construit casa care se roteste dupa Soare si intra in pamant: http://www.ecomagazin.ro/un-

ceh-a-construit-casa-care-se-roteste-dupa-soare-si-intra-in-pamant/ 
 200.000 de euro pentru un proiect care prevede construirea unui parc fotovoltaic si a unei universitati 

in Baia Mare: http://www.ecomagazin.ro/parc-fotovoltaic-in-baia-mare/ 
 Ipsosul, un material de constructie ce respecta mediul inconjurator: 

http://www.ecomagazin.ro/ipsosul-un-material-de-constructie-ce-respecta-mediul-inconjurator/ 
 Energia verde ajunge, in mare parte, la export: http://www.ecomagazin.ro/energia-verde-ajunge-in-

mare-parte-la-export/ 
 Casa de 1.000 de euro, adusă în România de un arhitect din Brașov: 

http://www.click.ro/news/national/FOTO-casa-romania-arhitect-brasov-
baloti_de_paie_0_1587441303.html 

 Harta dependenței energetice: Cât de mult depinde Europa de gazul rușilor: 
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/180098.html 

 Suedia a atins tinta de energie verde pentru 2020 cu 8 ani mai devreme: 
http://www.naturenergy.ro/index.php?pag=7&id=1646&titlu_pagina=Suedia 
 

 Denisa Serbanoiu, Silvia Ionescu 
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