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1. Sedinta CD noiembrie/decembrie 2012 – 06.12.2012
Subiectele abordate au vizat:
1. Cursuri organizate de Filiala Moldova AAECR.
2. Evenimente Romexpo – ExpoConstruct 18-21.04.2013. AAECR va incheia un parteneriat cu organizatorii.
In cadrul evenimentului AAECR va avea un stand de prezentare, iar in data de 19.04.2013 va organiza un
simpozion cu teme de actualitate in domeniul eficientei energetice in cladiri.
3. Organizarea unui nou curs de tehnica auditului energetic in cladiri. Un nou curs intensiv TAE va incepe la
Bucuresti in data de 23 Februarie 2013.
4. Cursuri UNDP.
5. Diverse.
6. Urmatoarea sedinta CD-AAECR 23.01.2013.

2. Participari la evenimente. Aparitii in presa.
 In cadrul Bienalei Nationale de Arhitectura 2012, AAECR a participat la Seminarul Anveloparea eficienta a
cladirilor, 06.11.2012, eveniment in cadrul caruia doamna Daniela Rotariu a prezentat lucrarea
„Sustenabilitatea lucrărilor de anvelopare a clădirilor de locuit”.
 Doamna Presedinte AAECR Prof. dr. ing. Emilia Cerna Mladin a participat la sedinta comitetului director a
Aliantei pentru Case Active, desfasurata in cadrul Energybase of Technical University of Viena.
 Participarea doamnei Daniela Rotariu la prima reuniune a grupului de lucru privind eficienta energetica
in data de 23.11.2012, in vederea intocmirii Planului de Dezvoltare Regionala bucuresti, Ilfov (Agentia de
Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov).
 Doamna Carmen Pavel a participat la Masa rotundă cu tema: “Punerea în aplicare în România a
articolului 7 din noua directivă UE privind eficiența energetică”, ce a avut loc la Hotel Capital Plaza, în
data de 5 decembrie 2012. Informatii despre acest eveniment gasiti pe site-ul AAEC accesand link-ul:
http://www.aaec.ro/files/523_Informare%20Masa%20Rotunda.pdf
 Articolul „AUDIT ENERGETIC: Colaborarea factorilor de decizie este definitorie”, Agenda Constructiilor,
Daniela Rotariu.
 Articolul „AUDIT ENERGETIC: Normele ar trebui unificate intr-un singur standard”, Agenda Constructiilor,
Corneliu Zota.

3. INFORMATII
1. In cadrul procesului de formare profesionala a auditorilor energetici pentru cladiri, in data de
03.11.2012, AAECR a organizat cursul intensiv "AUDITUL ENERGETIC IN CLADIRILE PUBLICE". Pentru mai
multe informatii, va rugam sa accesati urmatorul link:
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=519
2. Ca partener al proiectului UNDP-GEF „Imbunatatirea Eficientei Energetice in Gospodariile si Comunitatile
cu Venituri Mici din Romania”, AAECR a organizat, cursul pentru eficienta energetica in cladiri.
Perioadele de desfasurare ale cursului au fost: 16-17.11.2012 si 30.11-01.12.2012.
3. In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L315 din 14.11.2012 a fost publicata Directiva 2012/27/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare
a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE
4. Monitorul Oficial 765/14.11.2012 a publicat HG 1061/2012 pentru modificarea anexei nr 2,4 la HG
363/2012 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri
publice.
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4. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor
 Casele pot fi reabilitate termic gratuit:
http://www.puterea.ro/articol/casele_pot_fi_reabilitate_termic_gratuit
 Reabilitarea termică va fi extinsă şi la case în sectorul 1:
http://administratie.ro/articol.php?id=41641

 100 de noi blocuri intră în reabilitare termică. LISTA ACTUALIZATĂ pe toate sectoarele din
Bucureşti: http://b365.realitatea.net/100-de-noi-blocuri-intra-in-reabilitare-termica-lista-actualizatape-toate-sectoarele-din-bucuresti_184671.html

 Mansardarea blocurilor, o afacere de peste două miliarde de euro:
http://www.adevarul.ro/financiar/Mansardarea_blocuriloro_afacere_de_peste_doua_miliarde_de_euro_0_812918828.html#

 Încep înscrierile: 22,8 mil. euro pentru reabilitarea termică a blocurilor din Bucureşti, de la UE:
http://b365.realitatea.net/incep-inscrierile-vin-22-8-mileuro-de-la-ue-pentru-reabilitarea-termica-ablocurilor-din-bucuresti_184887.html
 Primarul Robert Negoiţă a verificat lucrările de reabilitare termică: http://www.goodagency.ro/

 Din 2014, statele UE vând curent şi gaze pe piaţa unică: Eficienţă energetică forţată:
http://www.puterea.ro/articol/din_2014_statele_ue_vand_curent_si_gaze_pe_piata_unica_eficienta_e
nergetica

 Peste 400 de noi blocuri din Bucureşti vor intra în reabilitare termică gratuită:
http://b365.realitatea.net/peste-400-de-noi-blocuri-din-bucuresti-vor-intra-in-reabilitaretermicagratuita_185115.html

 Beneficiarii schemei pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit pot depune proiecte din 3
decembrie: http://www.curentul.ro/2012/index.php/2012112980541/Social/Beneficiariischemeipentru-reabilitarea-termica-a-cladirilor-de-locuit-pot-depune-proiecte-din-3-decembrie.html

 Încă 150 de blocuri se pregătesc de reabilitare termică: http://b365.realitatea.net/inca-150-deblocuri-se-pregatesc-de-reabilitare-termica-vezi-lista_185305.htm

 Sectoarele reabilitează gratuit casele:
http://www.puterea.ro/articol/sectoarele_reabiliteaza_gratuit_casele

 Fara audit energetic, izolarea termica a locuintelor este degeaba:
http://www.evenimentulmuscelean.ro/index.php/social/10154-fara-audit-energetic-izolarea-termicaa-locuintelor-este-degeaba.html

 Când se dau înapoi banii cheltuiţi de locatari pe reabilitarea termică a blocurilor:
http://b365.realitatea.net/cand-vor-fi-dati-inapoi-banii-cheltuiti-pe-reabilitarea-termica-ablocurilor_185544.html

 Reabilitarea termică gratuită: promisiunea din campania electorală uitată de edili:
http://www.evz.ro/detalii/stiri/reabilitarea-termica-promisiunea-din-campania-electorala-uitata-deedili-1015677-1.html#ixzz2F0Nn0Tvc

 AUDIT ENERGETIC: Termoizolatiile incombustibile trebuie folosite la cladirile inalte:
http://www.agendaconstructiilor.ro/files/arhitectura-proiectare/audit-energetic-termoizolatiileincombustibile-trebuie-folosite-la-cladirile-inalte.html

 AUDIT ENERGETIC: Referintele diferite din legislatie aduc prejudicii:
http://www.agendaconstructiilor.ro/files/arhitectura-proiectare/audit-energetic-referintele-diferitedin-legislatie-aduc-prejudicii.html
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5. Altele...
Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 262.
In lunile noiembrie-decembrie 2012 au aderat la AAECR urmatorii auditori energetici pentru cladiri:
Ciprian Daniel lazin – Baia Mare
Andrei Valeriu Eugen – Bucuresti
Mihai Iosif – Bucuresti
Alexe Ecaterina - Buzau
Banc Ruben din Cluj-Napoca
Hristu Teja-Adam din Cluj-Napoca
Moisa Emilia-Mirela din Iasi
Stanca Dorin-Marcel din Arad
CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate.
Numarul membrilor colectivi ai AAECR este de 21.
AAECR pe Facebook: http://www.facebook.com/AAEC.ro
AAECR pe Linkedin: http://www.linkedin.com/company/asociatia-auditorilor-energetici-pentrucladiri-din-romania
AAECR pe Twitter: https://twitter.com/AAECR
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