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1. Sedinta CD februarie 2012 – in brief...
In data de 23 februarie a avut loc sedinta lunara a Consiliului Director AAEC pentru luna februarie
2012, ordinea de zi a sedintei cuprinzand situatia contabila AAEC pe anul 2011, eventuale alocari de
bani comisiilor, standardul ocupational, probleme ridicate de comisii, respectarea legii 372/2005 de
catre autoritati / prezentarea CPE la receptia lucrarilor, Statutul AAEC – PRIORITATE ZERO, Alianta casei
active-membership, inscrierea AAEC in UPLR (nu s-a validat, conditiile cu raspundeau asteptarilor
asociatiei), parteneriatul cu Ro Energy, diverse.

2. Din activitatea comisiilor
Comisia Profesionala si Stiintifica a avut o activitate importanta in perioada care a trecut de la
newsletter-ul anterior. Astfel, Comisia Stiintifica si Tehnica a formulat un punct de vedere referitor la
standardul ocupational, document ce a fost transmis catre MDRT, a primit chestionarele referitoare la
organizarea de cursuri de pregatire, urmand sa stabileasca o ordine a prioritatilor acestor cursuri. De
asemenea, se preocupa de organizarea unei biblioteci tehnice a asociatiei, precum si de alte activitati
specifice comisiei.
Comisia Imagine si Comunicare a elaborat newsletter-ul lunar AAEC si a asigurat corespondenta cu
diversi parteneri in vederea organizarii de evenimente.
Comisia Comunicare si Relatii cu Organizatiile Nationale si Internationale : participarea sefului comisiei
la sedinta Comitetului de Coordonare a proiectului cu UNDP, 28 martie 2012, alaturi de reprezentanti
MDRT, Ministerul Mediului, RoGBC, primarii localitatilor implicate si reprezentanti UNDP. Scopul
sedintei a fost analiza implicarii participantilor in program. Activitatea AAEC a fost foarte apreciata de
beneficiarii programului astfel ca s-a votat mentinerea AAEC in continuare in program.
Comisia Etica si Conduita a desfasurat activitati referitoare la respectarea aplicarii Legii 372/2005 de
catre administratiile publice locale.

3. Participari la evenimente. Parteneriate de evenimente
In luna martie 2012, AAEC a participat la urmatoarele evenimente:
Real Estate Club, eveniment organizat de IMOPEDIA.ro
Participarea dnei Presedinte Mladin la Masa Rotunda BPIE (Institutului pentru Performanta
Energetica a Cladirilor) pe tema Folosirii Fondurilor Europene pentru imbunatatirea Eficientei
Energetice in cladirile din Romania – 16.03.2012 Camera de Comert si Industrie Bucuresti
Parteneriate:
Parteneriat AAEC cu revista "Bursa Constructiilor", pentru conferinta "Eficienta energetica in
constructii. Oportunitati de piata„ Bucuresti 29.03.2012
http://www.constructiibursa.ro/s=conferinta_eficienta_energetica.html
AAEC partener la Targul National Imobiliar, Bucuresti Palatul Parlamentului 25-27.05.2012
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=431

Conferinta EURO-Constructii 2012 http://www.euroconferinte.ro/
Comisia Imagine Comunicare AAEC
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4. Aparitii in presa
Interventia doamnei Presedinte Emilia Cerna Mladin in cadrul Real Estate Club, eveniment organizat
de IMOPEDIA.ro, 05.03.2012,
http://media.imopedia.ro/stiri-imobiliare/schimbari-legislative-impozit-zero-pe-locuinta-pentru-ceicare-intocmesc-certificatul-energetic-18832.html?utm_medium=RSS
Aparitia in direct la TVR INFO a doamnei Vicepresedinte AAEC Steluta Serbanescu intr-o discutie
avand ca tematica reabilitarea termica a blocurilor (06.03.2012).

5. NOUTATI
Monitorul Oficial nr. 195/26.03.2012 a publicat Hotararea nr. 169/13.03.2012 privind completarea
articolului 2 din HG nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 69/2010 privind
reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie
guvernamentala.
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 244/2012 AL COMISIEI din 16 ianuarie 2012, de completare a
Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a
clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din
punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a
elementelor acestora.
Performanta energetica pe agenda Guvernului: http://www.green-report.ro/stiri/performantaenergetica-pe-agenda-guvernului
Un nou curs de pregatire pentru atestare ca auditor energetic pentru cladiri va incepe in jurul datei
de 26 aprilie 2012.

6. Altele...
Simion Cretu, Vicepresedintele PNL Alba: Liberalii din Alba pregatesc pentru dezbatere publica un
program de eficientizare termica a locunitelor.
http://alba24.ro/simion-cretu-pregateste-un-program-pentru-dezbatere-publica-eficientizare-termicaa-locuintelor-cu-fonduri-centrale-europene-si-locale-78952.html
Cum şi-au reabilitat slovacii blocurile în cinci ani: legi mai clare şi scheme de finanţare eficiente. Cum
e în România?
http://media.imopedia.ro/stiri-imobiliare/cum-si-au-reabilitat-slovacii-blocurile-in-cinci-ani-legi-maiclare-si-scheme-de-finantare-eficiente-cum-e-in-romania-18824.html
S-a devansat perioada de desfasurare a expozitiei EXPO CASA MEA : intre 3-6 mai
http://www.expocasamea.ro/
Pe 24 aprilie 2012 incepe Romtherm la Romexpo.
Asociatia Romana a Electricienilor AREL va invita la prezentarea : "Casa inteligenta - casa care isi
poate plati singura rata la banca„ http://portalelectric.ro/stiri.php?action=detalii_stire&sid=836
ENREG ENERGIA REGENERABILA®, "Poarta de Vest a Afacerii Dumneavoastra de Energie" va
asteapta intre 25 - 27 aprilie 2012, la Expo Arad International cu cea de a patra editie.
Din motive obiective Sedinta lunara a CD AAEC pentru luna martie se amana in luna aprilie
(11.04.2012).
Revista presei AAEC (Corina Mardari – Director executiv):
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=revista_presei
AAEC pe Facebook: www.aaec.ro
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