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1. Sedinta CD mai 2012 – a avut loc in data de 31.05.2012
Subiectele abordate au vizat:
1. Organizarea celei de a VI-a Conferinte Nationale pentru Eficienta Energetica in Cladiri, Craiova,
26.10.2012. Subtitlul conferintei de anul acesta este: „Solutii cu costuri optime”. Taxele de
participare la conferinta s-au stabilit astfel: 50 lei pentru membri AAEC si 100 lei pentru cei care nu
sunt membri ai asociatiei noastre.
2. Colaborari AAEC. Stabilirea de intalniri cu reprezentanti ai Universitatii din Pitesti si cu
reprezentanti ai firmei Ursa Romania SRL, membra a Grupo Oralita.
3. Acordul Secretariatului General al Guvernului pentru schimbarea denumirii AAEC in Asociatia
Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania.
4. Consiliul Director a aprobat infiintarea Filialei Transilvania a AAEC.
5. Organizarea cursului intensiv: “Calculul Puntilor Termice al Elementelor de Anvelopa”.
6. Discutii referitoare la plata cotizatiilor membrilor AAEC.

2. Sedinta CD iunie 2012 – a avut loc in data de 21.06.2012
In cadrul sedintei din iunie, CD AAEC a discutat si a hotarat asupra urmatoarelor subiecte: conferinta
AAEC, colaborari AAEC, situatia membrilor restantieri la plata cotizatiei anuale, stadiul actiunii de
schimbare a denumirii AAEC, Filiala Transilvania (s-a dat citire planului de actiune al filialei, care a fost
apreciat ca fiind realist si abitios), amanarea din motive obiective a cursului intensiv “Calculul Puntilor
Termice al Elementelor de Anvelopa” pentru data de 14 iulie 2012.
Urmatoarea sedinta CD AAEC se va desfasura in data de 19 iulie 2012.

3. Din activitatea comisiilor
Comisiile de specialitate din cadrul AAEC, au desfasurat activitati in vederea atingerii obiectivelor
stabilite prin planurile de actiune propuse la inceputul anului.
Comisia Imagine si Comunicare a elaborat newsletter-ul lunar AAEC, a asigurat corespondenta cu
diversi parteneri in vederea organizarii de evenimente si a participat la o serie de evenimente din
domeniul energeticii caldirilor, desfasurate in ultima perioada de timp.

4. Aparitii in mass-media
 Informatii
despre
Conferinta
AAEC
in
Agenda
Constructiilor:
http://www.agendaconstructiilor.ro/files/conferinte-expozitii/aaec-conferinta-despre-solutiile-deeficienta-energetica-la-craiova.html
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5. FILIALA AAEC TRANSILVANIA
Cu ocazia sedintei din 31.05.2012, CD AAEC a aprobat infiintarea Filialei AAEC Transilvania, cu sediul in
Targu-Mures, str. N. Grigorescu nr. 33 ap. 3.
Filiala are 25 membri repartizati in trei judete astfel: Alba-3 membri, Brasov-13 membri si Mures -9
membri.
La sedinta de constituire au fost propusi ca membri in structura Biroului Filialei Transilvania dl. Emil
NUTIU-presedinte, dna. Mihaela MUSCOIU-vicepresedinte si dl. Vasile PAPUC-secretar. Cu ocazia
acestei intalniri s-au discutat obiectivele si statutul Filialei, atributiile Filialei, strategii de promovare a
profesiei de auditor energetic pentru cladiri, diverse probleme intampinate de participanti in
activitatea desfasurata.
Filiala AAEC Transilvania a propus si un plan de actiune cu urmatoarele tinte:
 Mediatizarea Filialei AAEC „Transilvania” la nivelul autorităților locale din județele care fac parte
din aceasta şi rolul AAEC în promovarea unor specialiști bine pregătiţi profesional în elaborarea
lucrărilor de audit energetic către instituţiile care solicită astfel de servicii – primării, bănci, notari,
agenţii imobiliare, dezvoltatori imobiliari .
 Organizarea de intâlniri cu toti auditorii energetici din zonă și informarea lor cu privire la inființarea
Filialei AAEC „Transilvania” cu scopul de a le prezenta avantajele apartenenței la o asociație
profesională.
 Promovarea profesiei de auditor pe piaţa zonei de centru a ţării, cu manifestări în mass-media,
comunicate de presă etc.
 Organizarea unui curs profesional din paleta de cursuri de pregatire continuă.
 Organizarea anuala a unei manifestări profesionale, conferință sau simpozion cu atragerea de
sponsorizări locale şi cu impact sporit la nivel local.
 Creşterea prestanţei profesiei de auditor energetic prin calitatea lucrărilor oferite.

CD AAEC transmite mult succes Filialei AAEC Transilvania.

6. Participari la evenimente. Parteneriate de evenimente
 Targul national imobilar s-a desfasurat la Palatul Parlamentului in perioada 25-27 mai 2012. AAEC a
fost partener la acest eveniment care s-a bucurat de un numar mare de vizitatori. Prin prezenta la
standul organizat de AAEC, reprezentantii asociatiei au raspuns solicitarilor vizitatorilor targului.
 In perioada 20-22.06.2012 s-a desfasurat la Romaero Baneasa, Targul RoEnergy South-East Europe
Bucuresti 2012. Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri s-a numarat printre partenerii
acestui eveniment alaturi de Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de alti parteneri. Pe perioada desfasurarii
targului, asociatia noastra a avut un stand la care vizitatorii au putut sa primeasca informatii
referitoare la auditarea energetica, certificare energetica etc. AAEC a fost reprezentata la acest
eveniment de dna Corina Mardari – Director Executiv AAEC si de dl. Ovidiu Stanciu, membru al
Comisiei Imagine si Comunicare.
 In data de 25.06.2012 a avut loc a doua intalnire a Grupului de Lucru Inter-Organizational pentru
Proiectul Imbunatatirea Eficientei Energetice in Gospodariile si Comunitatile cu Venituri Mici din
Romania, proiect ce se desfasoara in cadrul United Nations Development Programme (UNDP). AAEC
este partener in cadrul acestui proiect.
La intalnirea mai sus amintita, din partea AAEC a participat dna Daniela Rotariu, Vicepresedinte
AAEC
 Grupul de Presa Bursa organizeaza concursul de arhitectura "Locuinta sustenabila".
Pentru
detalii
suplimentare
va
invitam
sa
vizitati
pagina
concursului:
http://www.constructiibursa.ro/s=concurs_arhitectura.html
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7. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor
 Locuitorii Sectorului 1 din blocuri reabilitate au platit facturi mai mici cu 100 de lei
 http://www.ziare.com/andrei-chiliman/primar/locuitorii-sectorului-1-din-blocurireabilitate-au-platit-facturi-mai-mici-cu-100-de-lei-1170425
 Chiliman vrea să reabiliteze termic şi casele din Sectorul 1
 http://b365.realitatea.net/news/chiliman-vrea-sa-reabiliteze-termic-si-casele-din-sectorul1/
 Programul de reabilitare termică, o "beţie cromatică psihedelică", potrivit arhitecţilor
 http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Programul-reabilitare-psihedelica-indoielnicearhitectilor_0_713928873.html
 http://www.gandul.info/news/cum-vad-arhitectii-din-bucuresti-programul-de-reabilitaretermica-o-betie-cromatica-psihedelica-si-lucrari-indoielnice-9713606
 http://b365.realitatea.net/news/blocurile-reabilitate-un-pericol-pentru-sanatatealocatarilor/
 http://www.rtv.net/avertisment-blocurile-reabilitate-sunt-ca-o-cutie-ermetica-sanatateane-poate-fi-afectata-video_31506.html

8. Altele...
Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 236.
Numarul membrilor colectivi ai AAEC este de 21.
PE SITE-UL NOSTRU
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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