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1. Sedinta CD aprilie 2013 – 29.04.2013
Subiectele abordate au vizat:
 Cursuri TAE Bucuresti, Pitesti, Sibiu. Cursuri de formare continua a auditorilor energetici pentru
cladiri.
 Propuneri de imbunatatire a site-ului AAECR.
 Legea 372.
 Seful comisiei de cenzori.
 Probleme legate de organizarea conferintei anuale AAECR.
 Participari la evenimente viitoare. Organizarea unei intalniri cu oameni de afaceri din Germania
(01.10.2013).
 Adeziunea la AAECR a SC Pur Izolatie SRL din Cluj Napoca www.pluimers.ro
 Diverse.

2. Participari la evenimente
 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania a participat la Expo-Construct 2013,
eveniment desfasurat la ROMEXPO, in perioada 18-24.04.2013.
 Realegerea doamnei Presedinte Emilia Cerna MLADIN in Consiliul Director al Aliantei
Internationale pentru Casa Activa (AHA), cu ocazia Adunarii Generale de la Munchen din
25.04.2013. In aceeasi perioada, AHA a sustinut conferinte la Sustainable Buildings 2013
(conferinta internationala). www.activehouse.info.

3. NOUTATI:
 Legea 372
Legea de modificare a Legii 372/2005 a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, aflandu-se in
prezent in etapa de promulgare. Data intrarii in vigoarea noii legi-60 de zile de la publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei. Citeste mai mult: http://www.aaec.ro/files/549_pr260_12.pdf
 Curs de pregatire continua a auditorilor energetici pentru cladiri.
In data de 25 mai 2013 se va desfasura cursul „Certificarea energetica e unitatilor de cladire”.
Lectorii acestui curs vor fi doamna Presedinte Emilia Cerna MLADIN si domnul Vicepresedinte Dan
Berbecaru. Locul de desfasurare-Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Ingineria si
Managementul Sistemelor Tehnologice, Amfiteatrul CD001, incepand cu ora 10.00.
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=551
 Filiala Moldova A.A.E.C.R. derulează "Cursul intensiv de tehnica auditului energetic pentru cladiri
(constructii si instalatii)" pentru potenţialii candidaţi la calitatea de auditori energetici. Cursul a
început in data de 6 aprilie 2013, desfăşurându-se sâmbăta şi duminica, câte 10 ore pe zi. Participă
10 cursanţi, activitatea realizandu-se la sediul filialei în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii,
Strada Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 1, Corp R, Etaj 2, Laborator Management în Construcţii.
 Urmează ca în perioada următoare Filiala Moldova AAECR sa lanseze anunţul pentru două cursuri
scurte de informare şi perfecţionare pentru toţi auditorii autorizaţi, membrii şi nemembrii AAECR :
1. Modelarea numerică a punţilor termice în auditul energetic al clădirilor.
2. Transferul de masă prin elementele anvelopei în auditul energetic a clădirilor .
Toate activităţile de pregătire, teoretice şi practice sunt susţinute de cadrele didactice de la
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi.
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4. Participarea AAECR la Expo-Construct 2013
 In perioada 18-21.04.2013 s-a desfasurat la ROMEXPO manifestarea expozitionala ExpoConstruct 2013. In cadrul acestui eveniment AAECR a fost prezenta cu un stand situat in
pavilionul central. De asemenea, in data de 19.04.2013, intre orele 10.00-12.00, AAECR a
organizat conferinta cu tema „EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI-SOLUTII CU COSTURI OPTIME”,
prilej cu care doamna Presedinte Emilia Cerna MLADIN a prezentat lucrarea „INFLUENTA
EXIGENTELOR DE MODERNIZARE (REABILITARE) CURENTE ASUPRA ECONOMIILOR DE ENERGIE IN
CLADIRI, PE ZONE CLIMATICE”, iar doamna Vicepresedinte Steluta SERBANESCU a prezentat
concluzii privind calitatea auditurlior energetice si lucrarilor executate la blocuri modernizate
(reabilitate) din sectorul 1 al capitalei. Domnul Cristian CIUCASU, Director ISOVER, a prezentat
cele mai importante caracteristici ale materialului izolant vata minerala (termoizolante,
fonoizolante si siguranta la foc). Evenimentul a fost foarte apreciat de publicul participant.
Vizitatorii expozitiei care au trecut pe la standul AAECR au cerut informatii privind eficienta
energetica in cladiri, informatii despre cetrificatul energetic pentru cladiri, dar si informatii
legate de conditiile necesar a fi indeplinite pentru a deveni auditor energetic pentru cladiri.
Domnul Director Stelian Bara, prezent la eveniment pe toata perioada de desfasurare, a raspuns
intrebarilor vizitatorilor.
Este de semnalat faptul ca, in urma discutiilor avute pe perioada targului, SC Pur Izolatie SRL din
Cluj Napoca a solicitat sa devina membru colectiv AAECR, alte doua firme fiind in discutii privind
aderarea la AAECR.
Standul AAECR a fost vizitat de auditori energetici pentru cladiri, membri si nemembri AAECR; dl.
Stelian Bara a prezentat avantajele aderarii la asociatia profesionala a auditorilor energetici
pentru cladiri.
Informare realizata de dl. Director Stelian BARA
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5. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor
 Reabilitarea termica NU va fi gratis:
http://www.desteptarea.ro/reabilitarea-termica-europeana-nu-va-fi-gratis/
 Blocuri care vor intra in reabilitare:
http://www.desteptarea.ro/blocuri-care-vor-intra-in-reabilitare/
 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
 Cartier prea tânar pentru izolarea blocurilor:
http://www.desteptarea.ro/cartier-prea-tanar-pentru-izolarea-blocurilor/
 Alte 23 de blocuri au fost incluse în lista de reabilitare termică cu fonduri europene
http://www.ziaruldebacau.ro/2013/04/17/alte-23-de-blocuri-au-fost-incluse-in-lista-de-reabilitaretermica-cu-fonduri-europene.html
 Primăria depune luni cinci pachete de proiecte de reabilitare termică a blocurilor
http://adevarul.ro/locale/zalau/primaria-depune-luni-cinci-pachete-proiecte-reabilitare-termicablocurilor-1_51680264053c7dd83fffa595/index.html
 Craiovenii vor plati reabilitarea sistemului de incalzire:
http://www.ziare.com/craiova/stiri-business/craiovenii-vor-plati-reabilitarea-sistemului-de-incalzire3774503
 Primăria Craiova are proiectanţi pentru primele trei loturi de blocuri de reabilitat:
http://www.oltenasul.ro/primaria-craiova-are-proiectanti-pentru-primele-trei-loturi-de-blocuri-dereabilitat/
 Primele blocuri reabilitate termic la Cluj-Napoca prin fonduri europene:
http://www.time4news.ro/administrativ/primele-blocuri-reabilitate-termic-la-clujnapoca-prin-fondurieuropene.html
 Prietenii primarului din Panciu câştigă pe bandă rulantă lucrările de reabilitare termică a blocurilor:
http://adevarul.ro/locale/focsani/reabilitare-termica-1_5173a1d5053c7dd83f2e70cd/index.html
 Soluţii pentru reabilitarea termică a blocurilor din Fălticeni:
http://cronicadefalticeni.com/2013/04/08/video-solutii-pentru-reabilitarea-termica-a-blocurilor-dinfalticeni/
 50 de asociaţii de proprietari din Câmpina s-au înscris în programul de reabilitare termică:
http://ph-online.ro/actualitate/item/28060-50-de-asocia%C5%A3ii-de-proprietari-din-c%C3%A2mpina-sau-%C3%AEnscris-%C3%AEn-programul-de-reabilitare-termic%C4%83
 Cum se face reabilitarea termică a caselor, în Bucureşti: ce trebuie să facă proprietarii:
http://www.b365.ro/cum-se-face-reabilitarea-termica-a-caselor-in-bucuresti-ce-trebuie-sa-faca-primadata-proprietarii_189294.html
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6. Poate va intereseaza...








http://www.primariasector1.ro/prezentare-reabilitare-termica.html
http://reabilitaretermica.ps2.ro/
http://www.primarie3.ro/reabilitare-termica/
http://www.ps4.ro/reabilitare-termica/legislatie.html
http://www.sector5.ro/node/363
http://www.primarie6.ro/imobile-aflate-in-executie/
http://www.primarie6.ro/reabilitarea-termica/

7. Altele...
Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 283.
In luna aprilie 2013 au aderat la AAECR urmatorii auditori energetici pentru cladiri:
Gabriela Lupulescu-Constanta
Florin Tiugan-Bucuresti
Bogdan Lupulescu-Bucuresti
Daniel Potang-Suceava
Ionel Popa-Vaslui
Eugen Vasile-Sibiu
Ionel Simionescu-Braila
Marcela Florina Prada-Oradea
Precup Sarbu-Arad
Georgeta Abduraman-Tulcea

CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate.
Numarul membrilor colectivi ai AAECR este de 22.
Harta regiunilor istorice a Romaniei:

Zonele acoperite de filialele AAECR (Oltenia, Moldova, Transilvania si Dobrogea) corespund cu aproximatie
zonelor istorice. Facem precizarea ca judetul Suceava face parte din Filiala Moldova.
Zona Muntenia apartine de Bucuresti.

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-dinromania
AAECR pe Twitter: https://twitter.com/AAECR
Comisia Imagine Comunicare AAECR

