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1. Actiune a Filialei AAECR Transilvania  
In perioada 26 februarie -1 martie 2014 la Complexul Expozitional Expo Transilvania din 

Cluj – Napoca s-a desfășurat  AMBIENT CONSTRUCT - Targ Internaţional Specializat în 

Construcţii, editia XXIII și AMBIENT INSTAL/ELECTRIC - Targ Internaţional Specializat în 

Instalatii, editia XXIII. 

Cea de-a XXIII-a ediție a reunit pe suprafața interioară și exterioară a complexului 

expozițional, Expo Transilvania Cluj-Napoca, expozanți din România, Polonia și Italia. S-

a dorit ca acest eveniment de referință în domeniul construcțiilor și instalațiilor, sa 

reprezinte  cel mai bun mijloc de promovare, de stabilire de noi contacte  și de informare 

asupra ultimelor noutăți în domeniu. 

Filiala AAECR Transilvania , reprezentată de presedinte cat și de membrii din Cluj-Napoca, 

a participat la acest eveniment cu un stand personalizat, fiind distribuite pliante cu 

informatii despre AAECR cat si pliante cuprinzand membrii AAECR din jud. Cluj.  
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De asemenea membrii filialei au prezentat vizitatorilor continutul  Certificatului Energetic 
si a Auditului Energetic cat și  importanța recomandarilor pentru reducerea costurilor. 

Promovarea AAECR cat si a membrilor prin pliantele distribuite s-a bucurat de un real 
succes, astfel ca organizatorii au propus participarea reprezentantilor asociatiei ca invitați 
la manifestari viitoare. 

 Conf. dr. ing. Emil NUTIU, Presedinte Filiala AAECR Transilvania  

 

2. Din activitatea AAECR  
In perioada 03-04 martie 2014, s-a desfasurat la Londra Adunarea Generala a Casei Active, 

unde doamna Presedinte Prof. dr. ing. Emilia Cerna MLADIN a fost realeasa ca membru in 

Consiliul Director. 
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3. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor 
 Blocurile izolate cu lana de oaie la Cluj, un proiect sustinut doar declarativ de Emil Boc 
http://www.ziardecluj.ro/blocurile-izolate-cu-lana-de-oaie-lacluj-un-proiect-sustinut-doar-
declarativ-de-emil-boc 

 Care a fost primul bloc reabilitat termic din București 
http://www.b365.ro/care-a-fostprimul-bloc-reabilitat-termic-din-bucure-ti_202461.html 

 DEZBATERE PUBLICA Este corect sa se interzica prin lege inchiderea caloriferelor in 
apartamentele cu repartitoare? 

http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-16564735-dezbatere-publica-este-
corectinterzica-prin-lege-inchiderea-caloriferelor-apartamentele-repartitoare.htm 

 Reabilitarea termica a cladirilor monument si din zonele protejate s-ar putea face fara 
autorizatie de construire - Proiect legislativ 

http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-16727433-reabilitarea-termica-cladirilor-
monument-din-zonele-protejate-putea-face-fara-autorizatie-construire-proiect-legislativ.htm 

 Primaria Bistrita-Nasaud a obtinut fonduri europene pentru reabilitarea termica a 25 de 
blocuri de locuinte 

http://www.administratie.ro/articol.php?id=46336 

 În acest an începe reabilitarea termică la 150 blocuri dinSectorul 4 
http://www.goodagency.ro/social/11251-in-acest-an-incepe-reabilitarea-termic-la-150-blocuri-
dinsectorul-4.html 

 Casă solară construită în parcarea Băneasa Shopping City 
http://www.greenreport.ro/casa-solara-construita-in-parcarea-baneasa-shopping-city/ 

 Instalaţia-minune care reduce factura la încălzire. Cum funcţionează modulul termic 
pentru blocurile anvelopate 

http://ro.stiri.yahoo.com/instala%C5%A3ia-minune-care-reduce-factura-la-%C3%AEnc%C4%83lzire-

cum-053444236.html 

 Credit al Consiliului Local Zalău de 7,5 milioane de lei pentru confinanţarea proiectelor de 
reabilitare termică a blocurilor 

http://www.administratie.ro/articol.php?id=46365 

ALTFEL DE STIRI 

http://www.ecomagazin.ro/rusii-preiau-experienta-irlandeza-in-constructii-verzi/ 
http://www.ecomagazin.ro/studentii-romani-construiesc-locuinta-viitorului/ 
http://www.ecomagazin.ro/principiile-dezvoltarii-durabile-in-constructii/ 
http://www.ecomagazin.ro/ferma-suta-la-suta-eco-ridicata-in-muntii-carpati/ 
http://www.ecomagazin.ro/ue-in-cautarea-unei-strategii-privind-locurile-de-munca-verzi/ 
http://www.ecomagazin.ro/studentii-care-fac-bani-curati-din-gunoaiele-altora/ 
http://www.ecomagazin.ro/trenul-electric-cu-panouri-solare-pe-acoperis/ 

http://www.administratie.ro/articol.php?id=46336
http://www.administratie.ro/articol.php?id=46336
http://ro.stiri.yahoo.com/instala%C5%A3ia-minune-care-reduce-factura-la-%C3%AEnc%C4%83lzire-cum-053444236.html
http://ro.stiri.yahoo.com/instala%C5%A3ia-minune-care-reduce-factura-la-%C3%AEnc%C4%83lzire-cum-053444236.html
http://www.administratie.ro/articol.php?id=46365
http://www.ecomagazin.ro/rusii-preiau-experienta-irlandeza-in-constructii-verzi/
http://www.ecomagazin.ro/studentii-romani-construiesc-locuinta-viitorului/
http://www.ecomagazin.ro/principiile-dezvoltarii-durabile-in-constructii/
http://www.ecomagazin.ro/ferma-suta-la-suta-eco-ridicata-in-muntii-carpati/
http://www.ecomagazin.ro/ue-in-cautarea-unei-strategii-privind-locurile-de-munca-verzi/
http://www.ecomagazin.ro/studentii-care-fac-bani-curati-din-gunoaiele-altora/
http://www.ecomagazin.ro/trenul-electric-cu-panouri-solare-pe-acoperis/
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4. Eveniment 
ENREG ENERGIA REGENERABILA si PV Platform Romania - evenimente pentru un viitor 

mai curat http://aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=587 

ENREG ENERGIA REGENERABILA® - Poarta de Vest a României pentru investitorii în energie 

regenerabilă, va reveni între 9-11 aprilie 2014 cu cea de-a 6-a ediție a celui mai mare târg pe energie 

regenerabilă și eficiență energetică în construcții și renovări din triunghiul de frontieră România - 

Ungaria - Serbia. 

 

5. Altele... 
 Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 375. 
 Noii nostri colegi care au aderat la AAECR: 

- Draghici Constantin – Galati   - Fratila Gheorghe -Blaj  

- Bogdan Alexandru – Petrosani   - Bratu Doru Cristian – Resita 

- Dima Camelia – Ploiesti    - Padureanu Marin – Slatina 

- Balan Marioara – Bucuresti   - Boer Zoltan-Jozsef - Sfântu Gheorghe 

- Racu Ioan – Iasi     - Ionescu Sorin Virgil – Craiova 

- Minca Ioan Paul – Braila    - Karpati Adalbert – Arad 

- Karpati Manuela - din Arad   - Soare Mihai – Bucuresti 

- Vizitiu Constantin – Bucuresti 

CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate. 

 Numarul membrilor colectivi ai AAECR este de  22 
 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 

http://aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=587
http://aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=587
http://aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=587
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=recomandari_reatestare
http://www.facebook.com/AAEC.ro
http://www.facebook.com/AAEC.ro
http://www.linkedin.com/company/asociatia-auditorilor-energetici-pentru-cladiri-din-romania
http://www.linkedin.com/company/asociatia-auditorilor-energetici-pentru-cladiri-din-romania
http://www.linkedin.com/company/asociatia-auditorilor-energetici-pentru-cladiri-din-romania
http://www.linkedin.com/company/asociatia-auditorilor-energetici-pentru-cladiri-din-romania
https://twitter.com/AAECR
https://twitter.com/AAECR
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In data de 05.04.2014 va avea loc 

Adunarea Generala a membrilor AAECR. 

Va asteptam! 

Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din 

Romania, Bucuresti, str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 2., CIF 17085834,  
Cont nr. RO34 VBBU 2511 ST56 2739 2701, VOLKSBANK Romania-Sucursala 
Stefan cel Mare, Bucureşti. 
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