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1. Sedinta CD ianuarie 2013 – 20.02.2013 

Subiectele abordate au vizat: 
 Cursuri Bucuresti, Pitesti, Sibiu, platforma online, pregatire continua. 

 CPE format nou si baza de date INCERC. 

 Persoane autorizate pentru conturile filialelor. 

 Procedura de a deveni membru. 

 Participari la evenimente 

 Planurile de masuri/activitati pe 2013 ale comisiilor AAECR. 

 Informare privind situatia membrilor AAECR care nu au platit cotizatiile mai mult de 2 ani si masurile care s-au 

luat. 

 Definitivarea logo-ului AAECR. 

 Aderare la AAECR a Masterplast ROMÂNIA si posibila colaborare 

 Urmatoarea sedinta CD AAECR va avea loc in 20.03.2013 

2. Din activitatea comisiilor 

Cu ocazia sedintei CD AAECR din data de 20.02.2013, sefii comisiilor au prezentat planurile de actiune si masurile 
propuse pentru indeplinirea acestora pentru anul 2013. Trebuie apreciat planul de actiune al Comisiei 
Profesionale si Stiintifice care, pentru anul 2013, este deosebit de ambitios. 
Mentionam ca, pentru indeplinirea obiectivelor propuse prin planurile de actiune ale comisiilor AAECR, este 
necesara implicarea tuturor membrilor CD AAECR si nu numai (membri ai comisiilor, membri ai asociatiei). 

3. NOUTATI: 

 AAECR ARE UN NOU DIRECTOR DE COMUNICARE
Incepanad cu sfarsitul lunii ianuarie 2013, AAECR are un nou director de comunicare in persoana dlui Stelian BARA . Date 

de contact: telefon- 0725 95 45 15; email:- director@aaec.ro 

MULT SUCCES IN ACTIVITATE. 

IMPLICAREA AAECR IN ELABORAREA NOII FORME A LEGII 372 
In luna februarie au avut loc la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) intalniri care au vizat 

modificaea Legii 372 si identficarea de noi surse de finantare a programului de reabilitare blocuri. Doamna Presedinte 

Emilia Cerna Mladin a fost solicitata sa participe la aceste discutii ca reprezentant al  AAECR. De asemenea, la discutii au 

mai participat si alti membri ai asociatiei noastre (dna Mihaela Georgescu si dl. Dan Berbecaru). 

 4. Aparitii in presa

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile în clădiri, teme ale unui schimb de 

experienţă desfăşurat la Braşov: http://www.administratie.ro/articol.php?id=42399 

 Primăria a găzduit un schimb de experienţă pe tema eficientizării energetice: 

http://www.mytex.ro/eveniment/primaria-a-gazduit-un-schimb-de-experienta-pe-tema-eficientizarii-

energetice_341372.php 

 Schimb de experienţă în implementarea de proiecte pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, la Primăria 

Braşov: http://www.brasov.net/schimb-de-experienta-in-implementarea-de-proiecte-pentru-imbunatatirea-

eficientei-energetice-la-primaria-brasov/ 
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5. Evenimentul organizat de Filiala Transilvania in data de 01.02.2013 
Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, Filiala Transilvania, centrul Brașov, în colaborare cu 
Primăria municipiului Braşov, a organizat in data de 01 februarie 2013, în Sala de Consiliu a Primăriei 
municipiului Braşov, o dezbatere privind inițiativele locale, cu tema: „Schimb de experienţă în implementarea 
de proiecte pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor energetice regenerabile în 
clădiri”. Invitați la aceast eveniment a fost o delegație a Primăriei municipiului Due Carrare, Padova Italia, 
condusa de Claudio GARBO, Viceprimar Municipul Due Carrare, Padova, Italia, precum si o delegatie formată din 
reprezentanţi ai unor companii de profil in domeniul energetic. 
La acesta dezbatere au participat din partea asociației: 

Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN, Preşedinte AAECR 
Conf. Dr. Ing. Emil NUȚIU, Președinte Filiala Transilvania AAECR 
Ing. Mihaela MUSCOIU, Vicepreşedinte – Filiala Transilvania AAECR și organizator. 

Evenimentul a suscitat un interes deosebit la nivelul primariilor din România, printre participanți numarându-se 
delegaţi a peste 20 de primării, alături de specialiști in domeniu. 
Agenda evenimentului a adus in dezbatere o paleta diversa de teme și  studii de caz în implementarea de 
proiecte  în domeniul eficienţei energetice cum ar fi: 

 Utilizarea de corpuri de iluminat cu LED-uri pentru iluminatul interior, iluminat public stradal si 
arhitectural. 

 Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru aplicaţii diverse. 
 Utilizarea pompelor de căldură în asigurarea necesarului de încălzire pentru ansambluri de clădiri noi sau 

existente 
 Implementarea de sisteme centralizate de încălzire şi răcire de înaltă eficienţă 
 Prezentarea unui model de regulament local de performanţă energetică a clădirilor 
 Prezentarea de exemple de politici locale, pentru promovarea producţiei locale de energie, folosirea 

surselor de energie regenerabile şi pentru promovarea termoficării şi climatizării centralizate. 
 Oportunităţi de finanţare alternative, pentru implementarea de proiecte, în domeniul eficienţei 

energetice şi utilizării de resuse regenerabile. 
Membrii Asociației Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania au participat activ la discuții, find 
prezentate si doua lucrari cu urmatoarele tematici: 

 Cadrul legislativ european şi naţional pentru performanţa energetică a clădirilor Prof. Dr.Ing. Emilia-
Cerna MLADIN, Preşedinte AAECR 

 Politici locale pentru promovarea producţiei de energie din surse regenerabile; Regulament local de 
performanţă energetică a clădirilor publice şi rezidenţiale Mihaela MUSCOIU, Vicepreşedinte – Filiala 
Transilvania AAECR. 

Intalnirea a avut un ecou deosebit in randul participanților cat și in mass-media, fiind apreciată in mod deosebit implicarea 

membrilor Asociației Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania in implementarea de soluții inteligente in domeniul 

eficienței energetice.  

(Emil Nutiu) 
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6. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor 

 Ce ţeapă i-a tras primarul Chiliman fostului ministru Elena Udrea, pe banii contribuabililor: 
http://www.b365.ro/ce-teapa-i-a-tras-primarul-chiliman-fostuluiministru-elena-udrea_187104.html 

 Reabilitarea termică a sute de blocuri din Capitală s-ar putea opri: http://www.b365.ro/risc-de-abandon-a-
lucrarilor-dereabilitare-termica-la-sute-de-blocuri-din-bucuresti_187521.html 
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 Primarul Timişoarei anunţă introducerea contorizării individuale la incălzire: 

http://www.administratie.ro/articol.php?id=42006 

 7. Altele...
 Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 280. 

 In luna februarie 2013 au aderat la AAECR urmatorii auditori energetici pentru cladiri: 

 Alfred Coman –Lugoj  Niculina Paciu – Bucuresti 

 Dan Mihaila – Bucuresti  Valeria Potlog - Constanta 

 Melania Oane- Rm. Valcea  Ragu Gheorghe Nicolae – Bacau 

 Constantin Frateanu – Constanta 

 Adrian Petrasescu - Constanta 

 Constantin Tasente - Constanta 

CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate. 
 Numarul membrilor colectivi ai AAECR este de  21. 

 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-din-

romania 

 AAECR pe Twitter: https://twitter.com/AAECR 
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Doamnelor si domnisoarelor,  CD AAECR va ureaza o 

primavara plina de sanatate si implinirea tuturor dorintelor!  
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