Newsletter AAECR NR 9/2012
A MAI RAMAS DOAR O LUNA PANA LA CEL MAI
IMPORTANT EVENIMENT ANUAL AL AAECR!!!

1. Sedinta CD septembrie 2012 – 12.09.2012
Subiectele abordate au vizat:
1. Cursuri organizate de filiala Iasi.
2. Probleme financiar – contabile.
3. Participari la evenimente.
4. Examenele de atestare a auditorilor energetici organizate de MDRT.
5. Conferinta AAECR.
6. Colaborare cu Universitatea Pitesti.
7. Adresa Primariei Municipiului Bucuresti
8. Diverse
9. Urmatoarea sedinta CD-AAECR va avea loc miercuri 10.10.2012.

2. Din activitatea comisiilor
Comisiile AAECR au desfasurat activitati care vizeaza indeplinirea obiectivelor stabilite la inceputul
anului 2012.

3. Participari la evenimente. Parteneriate de evenimente

 Participarea AAECR la workshop-ul organizat de Agentia de Management Energetic Maramures
impreuna cu Consiliul Judetean Maramures in data de 13.09.2012, pe tema reabilitarii energetice a
cladirilor. Evenimentul s-a desfasurat in cadrul proiectului de cooperare interregionala CLIMACT
Regions. Participand din partea AAECR, doamna Daniela Rotariu a prezentat doua lucrari care au
vizat reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si legislatia romaneasca din domeniu. Cu aceasta
ocazie, doamna Daniela Rotariu a acordat un interviu unei televiziuni locale.
 In perioada 28-30 septembrie 2012, va avea loc la Palatul Parlamentului Targul National Imobiliar .
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4. INFORMATII
1. Urmatorul curs intensiv “Auditul energetic pentru cladirile publice” va fi organizat in data de 3
noiembrie 2012; lectori : Dan Berbecaru si Cezar Tismanaru.
2. Monitorul Oficial 650/12.09.2012 a publicat Ordinul 1590 al ministrului dezvoltarii regionale si
turismului pentru modificarea si completarea Partii a 3-a – Normativ privind calculul
performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C 107/3,
din cadrul Reglementarii tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor”, indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 2055/2005.
Tabelele 1-63 prevazute in anexa J se abroga. Dupa anexa J se introduce o noua anexa, anexa K
informativa, cu titlul „Catalog cu punti termice specifice cladirilor”.
Trebuie evidentiata implicarea in realizarea acestui normativ a doi membri ai asociatiei noastre:
doamna conf. dr. ing. Mihaela Georgescu si doamna prof. dr. ing. Irina Bliuc.
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=legislatie
3. Parlamentul European a adoptat in data de 11.09.2012 noua directiva de eficienta energetica
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=legislatie
4. Apelul de proiecte pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte va fi lansat in 15
octombrie
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va lansa în 15 octombrie a.c. apelul public de
proiecte pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, urmând ca, începând cu 1
noiembrie a.c., potenţialii beneficiari să poată depună proiectele la sediile Agenţiilor de Dezvoltare
Regională pe raza cărora se află. Beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale
(autorităţi ale administraţiei publice locale) – municipii reşedinţă de judeţ, în calitate de
reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi cele 6 sectoare ale Bucureştiului. Investiţiile
ţintă sunt blocurile de locuinţe construite între 1950 şi 1990 în care locuiesc categorii sociale
vulnerabile şi familii cu venituri reduse. Bugetul alocat este de 304 milioane de euro, din care 150
de milioane din FEDR şi 154 de milioane din contribuţia naţională (buget de stat, contribuţia
autorităţilor locale şi a asociaţiilor de proprietari).
http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/apelul-de-proiecte-pentru-crestereaeficientei-energetice-a-blocurilor-de-locuinte-va-fi-lansat-in-15-octombrie

5. Altele...
Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 245.
In luna septembrie2012 au aderat la AAECR urmatorii auditori energetici pentru cladiri:
Anton Dobriban – Piata Neamt
Daniela Vasiliu – Iasi
Magda Popescu – Ramnicu Valcea
CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate.
Numarul membrilor colectivi ai AAECR este de 21.
PE SITE-UL NOSTRU
Model CPE (cladiri si apartamente) / Anexe:
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=zona_membri&idPagina=478
Revista presei AAECR (Corina Mardari – Director executiv):
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=revista_presei
AAECR pe Facebook: www.aaec.ro
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6. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor
 Nouă blocuri din Sectorul 3 vor fi mansardate şi vor crea 250 de locuinţe sociale:
http://www.goodagency.ro/social/7818-nou-blocuri-din-sectorul-3-vor-fi-mansardate-i-vor-crea-250de-locuine-sociale.html#addcomments
 Încă 210 blocuri din Bucureşti intră în reabilitare termică: http://b365.realitatea.net/210-blocuri-dinsectorul-1-intra-in-reabilitare-termica-vezi-daca-esti-pe-lista_182261.html
 Se pun noi schele de reabilitare termică pe 41 de blocuri din Bucureşti: http://b365.realitatea.net/sepun-noi-schele-de-reabilitare-termica-pe-41-de-blocuri-din-bucuresti-vezi-care_182419.html
 Soluţie ingenioasă: Sute de locuinţe noi vor fi "cocoţate" pe blocurile din Bucureşti:
http://b365.realitatea.net/sute-de-locuinte-noi-vor-fi-cocotate-pe-blocurile-din-bucuresti_182179.html
 ISC: Amenzi acordate furnizorilor de polistiren expandat pentru materiale neconforme:
http://www.agendaconstructiilor.ro/files/actualitatea-interna/isc-amenzi-acordate-furnizorilor-depolistiren-expandat-pentru-materiale-neconforme.html
 Reabilitarea termică a blocurilor, finanţată cu bani europeni. Iată ce condiţii impune UE!:
http://www.click.ro/news/national/reabilitare_termica-blocuri-finantare-bani-UE_0_1471652866.html
 Anveloparea blocurilor: Locatarii vor plăti între 10 şi 30% din costuri:
http://www.puterea.ro/articol/anveloparea_blocurilor_locatarii_vor_plati_intre_10_si_30_din_costuri
 Marea Anvelopare: Bucurestiul intră în reabilitare termică, cu lucrări făcute de mântuială si fără
expertize de risc seismic: http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Marea_Anvelopare_Bucurestiul_intra_in_reabilitare_termicacu_lucrari_facute_de_mantuiala_si_fara_expertize_de_risc_seismic_0_779922036.html#
 Edilii capitalei îl ignoră pe Ponta: Primăriile de sector nu renunţă să suporte integral costul anvelopării
blocurilor:
http://www.puterea.ro/articol/edilii_capitalei_il_ignora_pe_ponta_primariile_de_sector_nu_renunta_
sa_supo

UN ATFEL DE STIRI...
 Peste 16.000 de locuinte s-au construit in primele sase luni din acest an, in scadere cu 1740 locuinte –
INS: http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-13149072-peste-16-000-locuinte-construit-primelesase-luni-din-acest-scadere-1740-locuinte-ins.htm
 Arhitectii merg din ce in ce mai mult pe directia proiectarii unor cladiri care sa obtina un certificare
ecologica: http://www.ecomagazin.ro/certificare-ecologica-a-cladirilor/
 Un suedez a creat casa pe care poti sa o muti cand te plictisesti de peisaj:
http://www.ecomagazin.ro/un-suedez-a-creat-casa-pe-care-poti-sa-o-muti-cand-te-plictisesti-de-peisaj/
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