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Miscarea de Protectia Consumatorilor a semnat un Protocol de Colaborare cu Asociatia 

Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania 
             

InfoCons - Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea  

 Programelor si Strategiilor din Romania, reprezentata de domnul Presedinte Sorin Mierlea, 

a incheiat un Protocol cu Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania, 

reprezentata prin doamna Presedinte Emilia Cerna Mladin, protocol ce are ca obiect 

consultarea si sustinerea reciproca in initierea si derularea de Programe si Campanii de 

Educare si Informare a cetatenilor in calitatea lor de consumatori. Aceste Programe si 

Campanii vor valorifica, cu implicatii puternice la nivel social, relatia dintre auditorii 

energetici, autori ai certificarii calitatii cladirilor/apartamentelor din punctul de vedere al 

performantei lor energetice, si beneficiarii acestor servicii, cetateni proprietari sau chiriasi ai 

spatiilor imobiliare. 

            InfoCons - Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea 
Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons (www.infocons.ro ), unica organizatie din 
Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori 
neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct 
si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile 
consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori. 

  AAECR - Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania 

(www.aaecr.ro) a fost infiintata si functioneaza pentru promovarea tuturor activitatilor ce 
pot conduce la cresterea performantei energetice a cladirilor, inclusiv prin pregatirea post-
universitara a unor profesionisti, numiti auditori energetici, capabili sa certifice calitatea 
cladirilor din punctul de vedere al consumurilor de energie si al confortului utilizatorilor. 
AAECR este asociatie neguvernamentala, persoana juridica de drept privat cu patrimoniu 
propriu, activand cu recunoasterea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice 
si Fondurilor Europene si co-fondatoare a Aliantei Internationale pentru Casa Activa.  
 

               Prin semnarea Protocolului, cele doua organizatii confirma o colaborare indelungata 

si se angajeaza institutional sa o dezvolte pe multiple planuri, in beneficiul cetatenilor din 

Romania. 

        Presedinte AAECR, 

14.11.2017          
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