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OARE CHIAR SE INTAMPLA??? SA SPERAM CA DA
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372
privind performanţa energetică a clădirilor, aprobat de Guvern
Briefing de presă susţinut de Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu
Guvernul a aprobat IN DATA DE 18.04.2012 un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului,
Dan Suciu.
“Scopul proiectului de lege este acela de a oferi o protecţie specială persoanelor care beneficiază de o
locuinţă, în sensul că este informată în legătură cu performanţa energetică a clădirii pe care doreşte să
o cumpere sau să o închirieze. Costul eliberării unui certificat energetic este estimat între 250 şi 600 de
lei, în funcţie de suprafaţa clădirii sau apartamentului”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.
Potrivit proiectului de lege, se va introduce obligativitatea prezentării certificatului de performanţă
energetică la vânzarea-cumpărarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente (precum
apartamentele din blocurile de locuinţe), precum şi prezentarea acestuia la recepţia de terminare a
lucrărilor, în cazul clădirilor noi.
Citeste mai mult aici: http://www.gov.ro/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr372-2005-privind-performanta-energetica-a-cladirilor-aprobat-de-guvern__l1a116784.html

1. Sedinta CD aprilie 2012 – in brief...
In data de 11 aprilie a avut loc sedinta Consiliului Director AAEC pentru lunile martie si aprilie 2012,
ordinea de zi a sedintei cuprinzand discutii privind Statutul AAEC, Conferinta AAEC, aprobarea tarifelor
AAEC, cursurile intensive de perfectionare a auditorilor energetici pentru cladiri, biblioteca AAEC,
retragerea calitatii de membru AAEC unor persoane care nu au platit cotizatia de o foarte lunga
perioada de timp, diverse.

2. Din activitatea comisiilor
Seful Comisiei Profesionale si Stiintifica dl. Vicepresedinte Dan Berbecaru a prezentat spre aprobarea
CD
AAEC
tarifele
pentru
activitatile
de
certificare
si
auditare
energetica:
http://www.aaec.ro/files/447_tarife%20AAEC%2021.04.2012.pdf
Referitor la organizarea de cursuri intensive pentru perfectionare profesionala , Comisia Profesionala si
Stiintifica (CPS) a informat CD ca in urma analizarii sondajului de opinie in randul membrilor s-au
evidentiat cateva cursuri importante: Calculul puntilor termice al elementelor de anvelopa, CPE pentru
“ unitati de cladire” , CPE pentru birouri si administratie, Utilizarea surselor alternative de energie –
studiu de solutie pentru DTAC.
In ceea ce priveste organizarea bibliotecii AAEC, CPS a propus o lista cu documente necesar a fi
introduse in biblioteca.
Comisia Imagine si Comunicare a elaborat newsletter-ul lunar AAEC si a asigurat corespondenta cu
diversi parteneri in vederea organizarii de evenimente.
Seful Comisiei Relatii cu Organizatiile Nationale si Internationale a participat in data de 10 aprilie la
evenimentul ocazionat de infiintarea Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Vata Minerala din
Romania, ocazie cu care a fost prezentat a asociatia noastra, activitatea auditorilor, respectarea
valorilor R‘ impuse de legislatia in vigoare.
Comisia Etica si Conduita a desfasurat activitati referitoare la respectarea aplicarii Legii 372/2005 de
catre administratiile publice locale.
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3. Participari la evenimente. Parteneriate de evenimente
in perioada (27-30.03.2012) delagatia AAEC a participat la Expozitia din Milano precum si la
Conferinta Auditorilor Energetici din Italia.
http://www.mcexpocomfort.it/en/aspx/ShowFolder.aspx?idFolder=156

Parteneriate:
În perioada 3-6 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/
In cadrul expozitiei AAEC va fi prezenta cu un stand. De asemenea, va organiza in data de 3 mai ora
16,00, precum si in data de 5 mai ora 12,00, un workshop in care se vor discuta teme referitoare la
activitatea auditorilor energetici pentru cladiri si legislatia din domeniu.
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
Conferinta EURO-Constructii 2012 http://www.euroconferinte.ro/

4. Aparitii in presa
Televiziunea locala Iasitvlife a invitat conducerea Filialei AAEC Moldova (dl. Prof. Dr. ing. Serbanoiu
Ion, dna Prof. Dr. ing. Irina Bliuc, dl. Ing. Valentin Rusu) la o emisiune ce a fost transmisa pe data de
15 martie 2012, ora 20. Au fost prezentate obiectivele filialei si aspecte legate de reducerea
consumurilor energetice si importanta executarii corete a lucrarilor de reabilitare.
http://iasitvlife.ro/stiri/ora-de-business-sfaturi-utile-pentru-o-iarna-linistita--818.html

5. NOUTATI
Cel mai important eveniment al lunii aprilie este aprobarea in sedinta de Guvern din 18.04.2012, a
noii forme a legii 372 privind performata energetica in cladiri si transmiterea proiectului catre
Parlamentul Romaniei. Mai jos gasiti cateva dintre stirile aparute in mass-media referitoare la acest
subiect:
http://www.realitatea.net/certificatul-de-performata-energetica-obligatoriu-cat-costa-sicand-ai-nevoie-de-el_934303.html
http://www.puterea.ro/articol/proprietarii_vor_plati_intre_250_600_de_lei_pentru_certifi
cate_energetice_l
http://www.timisoaraexpress.ro/index.php/national/3715-certificatul-energetic-va-costaintre-250-si-600-de-lei
http://www.transilvanialive.ro/article/certificatele-energetice-obligatorii
http://www.citynews.ro/mures/imobiliare-22/certificatele-energetice-sunt-obligatorii223681/
http://www.desteptarea.ro/certificatul-energetic-obligatoriu-pentru-particulari-si-institutiifinalul-reabilitarii-termice-artizanale.html
http://www.adevarul.ro/financiar/Vanzarea_casei_va_fi_nula_fara_atestatul_energetic_0_
687531568.html
http://www.finantistii.ro/imobiliare/vanzarea-imobilelor-fara-certificat-energetic-va-puteafi-contestata-in-instanta-71869/
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6. Altele...
Primaria Sectorului 4: Demararea programului de reabilitare
http://fereastra.ro/actualitatea-interna/primaria-sectorului-4-programul-de-reabilitare-demareaza-pebulevardul-cantemir/
Primaria Sectorului 3: In programul de reabilitare au fost incluse 839 de blocuri
http://fereastra.ro/actualitatea-interna/primaria-sectorului-3-in-programul-de-reabilitare-au-fostincluse-pana-in-prezent-839-de-blocuri/
Primaria Ploiesti: Reabilitare a imobilelor din cartierul Republicii I
http://fereastra.ro/actualitatea-interna/primaria-ploiesti-reabilitare-a-imobilelor-din-cartierulrepublicii-i/
Inca 90 de blocuri din Sectorul 6 intra in reabilitare luna aceasta
http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/bucuresti-reabilitare_termica_blocuri-sectorul_6primaria_sectorului_6-banca_eruopeana_de_investitii-credit_0_679732362.html#
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/reabilitare-termica-primar-sector-6-inchiderea-balcoanelorincarca-factura-388643.html
Revista presei AAEC (Corina Mardari – Director executiv):
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=revista_presei
AAEC pe Facebook: www.aaec.ro
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