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1. Sedinta CD iunie 2013 – 13.06.2013
Subiectele abordate au vizat:
 Adresa catre ISC, Uniunea Nationala a Notarilor Publici si ANEVAR privind încheierea de
protocoale de colaborare privind aplicarea Legii 159/2013.
 Discutii despre oportunitatea implementarii unei platforme on-line pentru webminarii.
 Problema statutului trezorierului AAECR si a atributiilor.
 Discutie despre cotizatii si taxa de emitere a recomandarilor.
 Punerea în discutie a unor sesizari primite, referitoare la auditori care întocmesc CPE fara
respectarea procedurilor.
 Cursuri de tehnica auditurilor energetice pentru cladiri.
 Diverse.

2. Participari la evenimente
 Domnul ing. Cezar Tismanaru, Vicepresedinte AAECR, a participat la Conferinta Anuala a
Platformei Stakeholderilor Oraselor Inteligente – Budapesta, 5-6 iunie 2013. La eveniment au fost
prezente mai mult de 250 de delegatii din intreaga Europa, realizandu-se un bogat schimb de idei
in domeniul oraselor inteligente. Conferinta anuala a avut ocazia de a prezenta pentru prima data
realizari ale Platformei
13 Keys to Innovation
4 Guidance Documents for Smart City Development
Key Messages to the High Level Group
the 10 Year Rolling Agenda
 Filiala AAECR Dobrogea a participat la evenimentul "BCA 37,5 cm - Eficienta energetica a cladirii:
- provocari si solutii" organizat de firma CELCO in data de 28 iunie, la Hotel 2D *** din statiunea
Neptun. Alaturi de doamna Presedinte a Filialei Dobrogea Petronela Grigorescu, la eveniment au
mai participat si doamna Silvia Voicu si Tasente Constantin. Cu acest prilej , membrii AAECR au
facut cunoscuta participantilor Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania.

3. AAECR in mass-media:
 Participarea domnului Vicepresedinte AAECR Cezar Tismanaru , alaturi de doamna Primar Lia
Olguta Vasilescu, la un interviu privind reabilitarea blocurilor de locuinte din Craiova.
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4. Noutati:
 AAECR Filiala Moldova in colaborare cu Facultatea de Constructii si Instalatii Scoala Doctorala
din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, va invita la WORKSHOP-ul:
Certificarea energetica a cladirilor intre legislatie si exigentele utilizatorilor. Workshop-ul se va
desfasura pe data de 13 Iulie 2013, ora 9, Corp R - Facultatea de Constructii si Instalatii din
cadrul Universitatii "Gheorghe Asachi" din Iasi.
http://www.aaec.ro/index.php?show=info&page=noutati&idPagina=559
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5. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor
 Certificatul energetic al clãdirilor va deveni obligatoriu la 20 iulie.
http://www.romaniaregional.ro/pages/view/2619
 Certificatele energetice ale cladirilor au devenit obligatorii
http://www.desteptarea.ro/certificatele-energetice-ale-cladirilor-au-devenit-obligatorii/
 Măsura asta aruncă preţul chiriilor în aer? Vezi ce act va deveni obligatoriu pentru proprietarii de
apartamente
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/prerul-chiriilor-certificat-energetic-obligatoriu-proprietariapartamente-450945.html
 Legea care-i va afecta pe toţi proprietarii de imobile
http://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dmusr3ftctj9f
 Certificatul energetic devine obligatoriu la închirierea imobilelor: Dacă nu sunt respectate noile
reglementări, contractele vor deveni nule
http://www.b1.ro/stiri/economic/certificatul-energetic-devine-obligatoriu-la-inchirierea-imobilelor-dacanu-sunt-respectate-noile-reglementari-contractele-vor-deveni-nule-58478.html
 Cum obţii certificatul energetic pentru locuinţe! Vrei să vinzi sau să închiriezi o casă sau un apartament?
Începând cu 20 iulie, acest act va deveni obligatoriu
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/cum-obtii-certificatul-energetic-locuinte-vinzi-inchiriezi-casaapartament-20-iulie-act-obligatoriu-451041.html
 Click! îţi spune tot ce trebuie să ştii despre certificatul energetic
http://www.click.ro/lifestyle/casa_si_gradina/certificat-energetic-locuinta_0_1631236950.html
 Dezastru energetic: majoritatea blocurilor din Arad pierd o mare parte din căldură, nefiind reabilitate
termic
http://glsa.ro/arad/articole-recomandate/105915-dezastru-energetic-majoritatea-blocurilor-din-aradpierd-o-mare-parte-din-caldura-nefiind-reabilitate-termic.html
 Din 18 iulie, certificatul de performanţă energetică - obligatoriu pentru vinderea sau închirierea
locuinţelor
http://www.ziarulancheta.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5998:din-18-iuliecertificatul-de-performan-energetic-obligatoriu-pentru-vinderea-sau-inchirierealocuinelor&catid=45:stirile-saptamanii&Itemid=98
 Vinzi sau inchiriezi locuinta? Ai nevoie de certificatul energetic
http://stirile.rol.ro/vinzi-sau-inchiriezi-locuinta-ai-nevoie-de-certificatul-energetic-877949.html
 Certificatele energetice ale cladirilor au devenit obligatorii
 http://www.ziare.com/bacau/afaceri/certificatele-energetice-ale-cladirilor-au-devenit-obligatorii-3901813
 Cum obtii certificatul energetic pentru locuinte! Vrei sa vinzi sau sa inchiriezi o casa sau un apartament?
Incepand cu 20 iulie, acest act va deveni obligatoriu
 http://stirile.rol.ro/cum-obtii-certificatul-energetic-pentru-locuinte-vrei-sa-vinzi-sau-sa-inchiriezi-o-casasau-un-apartament-incepand-cu-20-iulie-acest-act-va-deveni-obligatoriu-879112.html
 Certificatele energetice ale cladirilor, obligatorii prin Lege
http://www.mangalia.tv/certificatele-energetice-ale-cladirilor-obligatorii-prin-lege/

 Certificatele energetice ale clădirilor, obligatorii prin Lege
http://observator.ro/207974/certificatele-energetice-ale-cladirilor-obligatorii-prin-lege-207974.html

 Încă o hârtie obligatorie la vânzarea/închirierea casei: certificatul energetic
http://www.obiectivtulcea.ro/inca-o-hartie-obligatorie-la-vanzareainchirierea-casei-certificatul-energetic.html

 Certificatul energetic îşi intră în drepturi de la 20 iulie
http://www.telegrafonline.ro/1371675600/articol/237998/certificatul_energetic_isi_intra_in_drepturi_de_la_20_iu
lie.html
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5. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor (continuare)
 Nu se mai vand apartamente fara certificat energetic
http://www.ziarulderoman.ro/42689/nu-se-mai-vand-apartamente-fara-certificat-energetic/

 Certificatul energetic, o necunoscută la Tîrgu-Mureş
http://www.radiomures.ro/stiri/certificatul_energetic_o_necunoscuta_la_tirgu_mure_.html

 Vânzările şi închirierile imobiliare se vor face doar în baza certificatelor energetice, din 20 iulie 2013.
Vezi cât te costă noile acte impuse.
http://www.sighet247.ro/s/vanzarile-si-inchirierile-imobiliare-se-vor-face-doar-in-baza-certificatelor-energeticedin-20-iulie-2013-vezi-cat-te-costa-noile-acte-impuse
 Scandalul polistirenului. Soluţii catastrofale (VI)
http://adevarul.ro/news/bucuresti/scandalul-polistirenului-solutii-catastrofale-vi1_51c357aac7b855ff56af9e20/index.html

 Certificatul energetic - obligatoriu pentru toţi cei care vând sau închiriază o locuinţă
http://www.gazetaph.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5708:certificatul-energeticobligatoriu-pentru-toi-cei-care-vand-sau-inchiriaz-o-locuin&catid=16:stiri&Itemid=34

 Certificatul energetic, obligatoriu din 20 iulie
http://www.digi24.ro/stire/Certificatul-energetic-obligatoriu-din-20-iulie_112330

 Certificatul energetic nu este un moft
http://ziarulargesul.ro/14823-certificatul-energetic-nu-este-un-moft.html

6. Altele...
Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 303.
In luna mai 2013 au aderat la AAECR urmatorii auditori energetici pentru cladiri:
Maria Bododea – Ramnicu Valcea
Ioan Lapadat -Sibiu
Constantin Bododea – Ramnicu Valcea
Radu Aurel Pescaru - Iasi
Emil Petrutiu - Brasov
SC Pur Izolatie SRL – Cluj Napoca
Camil Munteanu - Ilfov
Daniel Foarta - Bucuresti

CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate.
Numarul membrilor colectivi ai AAECR este de 22.

NU UITATI SA VA TRECETI IN AGENDA:

CONFERINTA ANUALA AAECR – TARGU MURES octombrie’13
„ROMANIA VERSUS ROMANIA”
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-dinromania
AAECR pe Twitter: https://twitter.com/AAECR
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