Newsletter AAEC NR 5/2012
In numarul trecut ne intrebam: OARE CHIAR SE INTAMPLA??? Si
optimisti cum suntem, SPERAM CA DA!
Iata insa ca Guvernul Ponta a cerut Parlamentului retragerea
de pe ordinea de zi a proiectelor de lege emise de fostul Executiv,
urmând ca noii miniştri să analizeze actele normative şi să formuleze
un punct de vedere asupra acestora.
Pe lista proiectelor de lege emise în ultima perioadă de fostul Guvern, care au
creat controverse şi se află în circuit parlamentar, se află si cel privind
performanţa energetică a clădirilor (conform căruia tranzacţiile imobiliare pot fi
contestate în justiţie în absenţa certificatului energetic)
http://m.antena3.ro/politica/ponta-retrage-legile-lui-ungureanu-noul-guvern-a-cerut-parlamentuluiretragerea-proiectelor-de-lege-emise-de-fostul-executiv-166385.html

1. Sedinta CD mai 2012 – va avea loc in data de 31.05.2012
Veti primi informatii despre sedinta CD AAEC pentru luna mai in urmatorul numar al newsletter-ului.

2. Din activitatea comisiilor
Comisiile de specialitate din cadrul AAEC, au desfasurat activitati in vederea atingerii obiectivelor
stabilite prin planurile de actiune propuse la inceputul anului.
Comisia Imagine si Comunicare a elaborat newsletter-ul lunar AAEC, a asigurat corespondenta cu
diversi parteneri in vederea organizarii de evenimente si a participat la o serie de evenimente din
domeniul energeticii caldirilor, desfasurate in ultima perioada de timp.

3. Aparitii in mass-media
 Doamna Presedinte Emilia Cerna Mladin a acordat o serie de interviuri reprezentantilor mass-media
prezenti la Expo CasaMea: Money Channel, Realitatea, Digi24. Tema interviurilor a vizat modificarile
aprobate de guvern pentru L372 si efectele lor asupra pietei imobiliare.
 Tot cu ocazia Expo CasaMea, doamna ing. Daniela Rotariu, Vicepresedinte AAEC, a acordat un
interviu canalului de televiziune Digi 24.
 Domnul Vicepresedinte AAEC Cezar Tismanaru a participat la un interviu la postul de televiziune
Oltenia 3 TV, despre scutirile de impozit in cazul reabilitarii locuintelor.
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4. Participari la evenimente. Parteneriate de evenimente
 In perioada 03-06.05.2012 s-a desfasurat la Romaero Baneasa Bucuresti, prima editie a manifestarii
expozitionale EXPO CASAMEA. Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România a fost
invitata sa participe in calitate de partener oficial al evenimentului, prin Protocolul semnat intre
Medien Holding, in calitate de organizator al targului EXPO CASA MEA 2012 si AAEC. Prin grija
doamnei ing. Corina Mardari, Director Executiv si a domnului ing. Ovidiu Stanciu, membru al
Comisiei Imagine si Comunicare, AAEC a organizat un stand in cadrul targului. Vizitatorii expozitiei
au avut astfel prilejul de a afla informatii din domeniul energeticii cladirilor. Pe durata desfasurarii
evenimentului, AAEC a organizat doua workshop-uri avand ca teme de discutie urmatoarele
subiecte: „Contextul legislativ relevant și strategia UE pe termen mediu și lung privind eficiența
energetică în clădiri” – Emilia Cerna Mladin si „Rolul auditorului energetic pentru cladiri. Certificatul
de performanta energetica” – Daniela Rotariu, Corina Mardari. La finalul expozitiei, AAEC a primit o
diploma de participare la eveniment.
 http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=451
 Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România – filiala Moldova, ȋn colaborare cu
Facultatatea de Construcţii şi Instalaţii şi Facultatea
de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” a Universităţii Tehnice
“Gh. Asachi” din Iaşi, a organizat workshop–ul cu tema:
Certificatul de Performanta Energetică (CPE) – instrument
important pentru creşterea performantei energetice a
clădirilor şi utilizarea ratională a resurselor energetice.
Evenimentul a avut loc in data de 12 mai 2012 sala 04.R
– Facultatea de Construcții şi Instalații din Iasi. Programul a cuprins dezbateri privind următoarele
teme:
o Politica europeana privind eficienta energetică - Drd. ing. Marius Balan;
o Certificarea energetică a clădirilor în Italia - particularităţi şi aspecte comune cu certificarea
energetică din România - ing. Valentin Rusu;
o Aspecte privind noi reglementări referitoare la auditul energetic al clădirilor – prof. dr. ing. Irina
Bliuc.
Lucrarile workshop-ului au fost conduse de dl. prof. dr. ing Ion Serbanoiu, Presedintele Filialei
Moldova AAEC. Mesajele de salut au fost transmise din partea Consiliului Director a AAEC prin
cuvântul doamnei ing. Daniela Rotariu, dar şi din partea conducerii Facultății de Arhitectură,
doamna decan conf. dr. ing. Tania Hapurne, a Facultății de Construcții şi Instalații, domnul prodecan
conf. dr. ing. Gabriel Oprişan şi din partea Ordinului Arhitecților, domnul arh. George Carapanu. De
asemenea, au avut loc informări din partea reprezentanţilor judeţeni ai Filialei A.A.E.C. Moldova,
privind probleme specifice activităţii de audit energetic. La acest eveniment au participat peste 50
de persoane din județele Iaşi, Suceva, Botoşani, Bacău, Neamț si Vaslui, interesate de domeniul
performantei energetice in cladiri.
La final dl. Presedinte Ion Serbanoiu a invitat auditorii energetici pentru cladiri prezenti in sala si
care nu erau membrii AAEC, sa se alature asociatiei.
o http://aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=452
(informare realizata cu sprijinul doamnei SL dr. ing. Irina Baran)
 In data de 15.05.2012 s-au desfasurat la Hotel Radisson Blue din Bucuresti, lucrarile Conferintelor
Euro-Condtruct si Euro-Fereastra, evenimente la care AAEC a fost partener. Doamna Presedinte
Emilia Cerna Mladin a prezentat lucrarea „Noi exigenţe pentru cladirile viitorului. Conceptul de Casa
Activa.” Este de semnalat prezenta la eveniment a unui numar important de membri AAEC.
 Participarea AAEC la Instructajul Autoritatilor locale din jud. Dolj si Hunedoara, pe 18 mai la
Craiova, in cadrul proiectului UNDP-MDRT-AAEC "Imbunatatirea eficientei energetice in
gospodariile si comunitatile celor cu venituri mici".
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5. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor
 Onțanu: Continuăm în forţă reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 2 cu alte 245 de blocuri
începând cu lunile mai-iunie
 http://www.evz.ro/detalii/stiri/ontanu-continuam-in-forta-reabilitarea-termica-ablocurilor-din-sectorul-2-cu-alte-245-de-979.html
 http://www.puterea.ro/articol/245_de_blocuri_reabilitate_termic
 Drumurile nu vor mai fi reabilitate prin PNDI. Programul va viza din iulie reabilitarea termică a
locuinţelor şi modernizarea centrelor istorice
 http://www.jurnalul.ro/economia/drumurile-nu-vor-mai-fi-reabilitate-prin-pndi-programulva-viza-din-iulie-reabilitarea-termica-a-locuintelor-si-modernizarea-centrelor-istorice612068.htm
 Reabilitarea si pretul apartamentelor: In ce cartiere conteaza si in ce zone impactul este mic
 http://www.wall-street.ro/articol/Real-Estate/131356/reabilitarea-termica-si-pretulapartamentelor-in-ce-cartiere-conteaza-si-in-ce-zone-impactul-este-mic.html
 Apartamentele reabilitate termic, mai scumpe
 http://www.business24.ro/imobiliare/preturi-apartamente/apartamentele-reabilitatetermic-mai-scumpe-1512419
 Bacauanii nu se inghesuie la scutiri de impozite
 http://www.ziare.com/bacau/afaceri/bacauanii-nu-se-inghesuie-la-scutiri-de-impozite2951598
 Performantele energetice ale cladirilor, finantate cu fonduri europene
 http://www.ziare.com/casa/apartamente/performantele-energetice-ale-cladirilorfinantate-cu-fonduri-europene-1169250
 Cateva linkuri interesante despre situatia certificatelor de performanta energetica in Marea Britanie
(Denisa Serbanoiu-Craiova)
 http://www.discoversolar.co.uk/blog/2012/05/08/energy-performance-certificates-at-aglance/
 http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/2116821.pdf
 http://www.discoversolar.co.uk/blog/2012/03/01/feed-in-tariff-requires-energyperformace-certificate-level-d-or-above/
 http://www.discoversolar.co.uk/blog/2012/03/30/new-feed-in-tariffs-regulations/
 https://www.epcregister.com/reportSearchAddressTerms.html
 https://www.epcregister.com/searchReport.html

6. Altele...
Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 225.
Numarul membrilor colectivi ai AAEC este de 21.
PE SITE-UL NOSTRU
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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