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1. Sedinta CD iulie 2013 – 18.07.2013 

Subiectele abordate au vizat măsuri organizatorice pentru Conferinta Nationala AAECR din 18 
octombrie Târgu Mures 

2. Evenimente 

 Filiala AAECR Moldova a organizat la Iași în data de 13.07.2013, worshopul – Certificarea 
energetică a clădirilor între legislație și exigențele utilizatorilor 

  
 

 Filiala AAECR Oltenia a deschis un punct de informare al AAECR în holul Primăriei Craiova 

  

3. AAECR in mass-media: 
 Doamna Președinte Emilia Cerna MLADIN a acordat interviuri posturilor de televiziune Antena 1, 

B1TV si Realitatea TV, precum și postului Radio Cultural, despre aplicarea Legii 159/2013. 
 Doamna Vicepreședinte Daniela ROTARIU a acordat un interviu postului de televiziune Prima TV 

despre certificarea energetică. 
 Domnul Dan BERBECARU, Vicepreședinte AAECR, a acordat un interviu postului PRO TV despre 

combaterea certificării “prin corespondență” http://stirileprotv.ro/stiri/social/camera-ascunsa-
certificate-energetice-eliberate-dupa-ureche-cati-bani-fac-specialistii-ilegal.html 

 Domnul Cezar TISMĂNARU, Vicepreședinte AAECR, a participat la două interviuri la TVR1 Craiova, 
avînd ca tema aplicarea Legii 159/2013. 

 În afara interviurilor televizate, membrii AAECR au fost solicitați să acorde interviuri și pentru 
presa scrisă (Capital, Evenimentul Zilei etc) 
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5. Informare despre workshopul "Cerificarea energetică a clădirilor 
între legislație și exigențele utilizatorilor" 

 Workshop-ul s-a desfasurat pe data de 13 Iulie 2013, la Facultatea de Constructii si Instalatii 
din cadrul Universitatii "Gheorghe Asachi" din Iasi. 

 Participanți, circa 45 de membrii AAEC, din Filiala Moldova (mai putin cei doi membrii din 
judetul Vrancea); 

 S-a prezentat un raport de activitate al filialei din ultimul an (precedenta întâlnire a avut loc în 
mai 2012) cu realizări și nerealizări raportate la obiectivele și atribuțiile filialei. Cert este că 
numărul membrilor s-a dublat 
 

Membrii 
Judeţul 

Total  
Auditori aurorizaţi  

Din care:  
Membrii  AAEC  

Pondere 
% 

BACĂU 23 10 43,47 

BOTOŞANI 7 3 42,80 

GALAŢI 33 8 24,24 

IAŞI 61 16 26,66 

NEAMŢ 22 4 18,18 

SUCEAVA 26 10 38,46 

VASLUI 7 2 28,57 

VRANCEA 7 2 28,57 

TOTAL 186 55 29,57 

S-au evidențiat câteva idei de avut în vedere, dintre care: 
 Reautorizarea la finele celor 5 ani este un proces foarte laborios și foarte costisitor, comparativ 

cu alte asociatii profesionale. Poate AAECR să facă vreun demers pentru simplificare ?; 
 Recomandarile pentru dosarul de reautorizare să fie elaborate de la nivelul filialei, întărind 

astfel autoritatea acesteia (se face trimitere la statutul filialei); 
 Cursurile de pregătire continuă să se axeze pe studii de caz, pe interpretarea corectă a bazei 

normative în vigoare; 
 Intensificarea efortului de a deveni cunoscuti la nivelul organelor obligate prin lege să apeleze 

la certificarea energetică a spațiului construit; 
 Elaborarea unui semn, eventual o ștampilă pătrată, care să ateste calitatea de membru AAECR 

- ca la inginerii structuriști din construcții. Această ștampilă elaborată de fiecare filială, după 
un model comun, va fi aplicată lângă ștampila de auditor autorizat. 

 S-au prezentat cele două materiale propuse în program, unul cu un conținut științific clar, cel 
de-al doilea cu tentă comercială, urmate de întrebări și discuții. 

 Evenimentul s-a dovedit foarte interesant și util. 

     
  

 Prof . dr. ing.  Ion SERBANOIU, Presedinte Filiala AAECR Moldova 
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6. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor 

 Certificatul Certificatul energetic nu este un moft... 
http://www.ziare.com/pitesti/afaceri/certificatul-energetic-nu-este-un-moft-3969332 

 Certificatul energetic devine obligatoriu pentru toti cei care vând sau închiriaza o locuinta 
http://www.bestfm.ro/certificatul-energetic-devine-obligatoriu-pentru-toti-cei-care-vand-sau-inchiriaza-o-locuinta/ 

 Certificatul energetic pentru locuinţă, obligatoriu. Unii târgumureşeni îl primesc gratis  
http://citynews.ro/eveniment/certificatul-energetic-pentru-locuinta-obligatoriu-unii-targumureseni-il-primesc-gratis 

 Certificarea energetică a imobilelor, obligatorie 
http://www.telegrafonline.ro/1373835600/articol/240272/certificarea_energetica_a_imobilelor_obligatorie.html  

 Imobiliarele „paralizate” de certificatele energetice 
http://cronicavj.ro/wp/?p=17053 

 Certificatul energetic, obligatoriu din 19 iulie 
http://www.zi-de-zi.ro/?p=144707 

 Certificatul energetic al clădirilor devine obligatoriu 
http://www.magazinsalajean.ro/social/certificatul-energetic-al-cladirilor-devine-obligatoriu.html  

 Certificatul energetic al locuinţei devine obligatoriu! 
http://blogosfera.piatza.net/certificatul-energetic-al-locuintei-devine-obligatoriu/  

 ATENŢIE! Niciun imobil nu mai poate fi vândut sau închiriat fără “certificat energetic” Vezi cât costă şi ce 
păţeşti dacă nu-l ai! 
 http://www.botosaninecenzurat.ro/20130717-atentie-niciun-imobil-nu-mai-poate-fi-vandut-sau-inchiriat-fara-

certificat-energetic.html 

 Locuințele nu vor mai putea fi vândute sau închiriate fără certificatul energetic din 20 iulie 
http://cluj-am.ro/locuintele-nu-vor-mai-putea-fi-vandute-sau-inchiriate-fara-certificatul-energetic-din-20-iulie/ 

 Certificatul fără de care proprietarii nu vor putea vinde sau închiria apartamentul, din 20 iulie 
http://www.b365.ro/certificatul-fara-de-care-proprietarii-nu-vor-putea-vinde-sau-inchiria-apartamentul-
din-20-iulie_192527.html  

 Fără acest document contractele de vanzare-cumparare si cele de inchiriere ar putea fi anulate 
 http://www.realitatea.net/fara-acest-document-contractele-de-vanzare-cumparare-si-cele-de-inchiriere-ar-putea-

fi-anulate_1227384.html  

 De vineri, locuintele pot fi vandute sau inchiriate doar cu certificat energetic  

http://www.stiri.com.ro/stire-51150/de-vineri-locuintele-pot-fi-vandute-sau-inchiriate-doar-cu-certificat-

energetic.html / 

 Cum infleunțează certificatul energetic prețurile chiriilor  
 http://www.ftr.ro/cum-infleunteaza-certificatul-energetic-preturile-chiriilor-67990.php  

 Locuințele nu se mai vând fără certificat energetic! Vezi de unde poți obține documentul în Teleorman! 
http://www.teleorman24.ro/index.php/actualitate/item/1243-locuintele-nu-se-mai-vand-fara-certificat-energetic-

vezi-de-unde-poti-obtine-documentul-in-teleorman  

 OBLIGATORIU Proprietarii de locuinţe nu mai pot scăpa de certificatul energetic 
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/184353.html 

 Se schimbă legea. De mâine, vinzi casa doar cu certificat energetic! 
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/vanzari-apartamente-case-lege-certificat-energetic-455829.html 

 Certificatul energetic face legea în imobiliare 
http://www.evz.ro/detalii/stiri/certificatul-energetic-face-legea-in-imobiliare-1048087.html 

 Contractele de vânzare-cumpărare, numai cu certificat energetic 

http://www.cotidianul.ro/contractele-de-vanzare-cumparare-numai-cu-certificat-energetic-218392/ 

http://www.bestfm.ro/certificatul-energetic-devine-obligatoriu-pentru-toti-cei-care-vand-sau-inchiriaza-o-locuinta/
http://www.bestfm.ro/certificatul-energetic-devine-obligatoriu-pentru-toti-cei-care-vand-sau-inchiriaza-o-locuinta/
http://citynews.ro/eveniment/certificatul-energetic-pentru-locuinta-obligatoriu-unii-targumureseni-il-primesc-gratis
http://cronicavj.ro/wp/?p=17053
http://www.zi-de-zi.ro/?p=144707
http://www.ziarulancheta.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5998:din-18-iulie-certificatul-de-performan-energetic-obligatoriu-pentru-vinderea-sau-inchirierea-locuinelor&catid=45:stirile-saptamanii&Itemid=98
http://www.ziarulancheta.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5998:din-18-iulie-certificatul-de-performan-energetic-obligatoriu-pentru-vinderea-sau-inchirierea-locuinelor&catid=45:stirile-saptamanii&Itemid=98
http://www.ziarulancheta.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5998:din-18-iulie-certificatul-de-performan-energetic-obligatoriu-pentru-vinderea-sau-inchirierea-locuinelor&catid=45:stirile-saptamanii&Itemid=98
http://www.ziarulancheta.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5998:din-18-iulie-certificatul-de-performan-energetic-obligatoriu-pentru-vinderea-sau-inchirierea-locuinelor&catid=45:stirile-saptamanii&Itemid=98
http://www.botosaninecenzurat.ro/20130717-atentie-niciun-imobil-nu-mai-poate-fi-vandut-sau-inchiriat-fara-certificat-energetic.html
http://stirile.rol.ro/vinzi-sau-inchiriezi-locuinta-ai-nevoie-de-certificatul-energetic-877949.html
http://stirile.rol.ro/vinzi-sau-inchiriezi-locuinta-ai-nevoie-de-certificatul-energetic-877949.html
http://stirile.rol.ro/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-879112.html
http://stirile.rol.ro/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-879112.html
http://observator.ro/207974/certificatele-energetice-ale-cladirilor-obligatorii-prin-lege-207974.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/vanzari-apartamente-case-lege-certificat-energetic-455829.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/certificatul-energetic-face-legea-in-imobiliare-1048087.html
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6. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor (continuare) 

 Certificatul energetic face legea în imobiliare 
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/certificatul-energetic-face-legea-in-imobiliare--16646.html  

 Certificatul energetic devine obligatoriu la vânzarea și închirierea clădirilor 
http://www.renasterea.ro/stiri-timisoara/actualitate/certificatul-energetic-devine-obligatoriu-la-vanzarea-

si.html  

 Sancțiuni pentru cei care vând sau închiriază fără certificat energetic 
 http://rnews.ro/2013/07/18/sanctiuni-pentru-cei-care-vand-sau-inchiriaza-fara-certificat-energetic/  

 De mâine nu se mai pot vinde locuințe fără certificat energetic 
http://someseanul.ro/de-maine-nu-se-mai-pot-vinde-locuinte-fara-certificat-energetic/ 

  De azi, vinzi casa doar cu certificat energetic 
 http://www.bzb.ro/stire/de-azi-vinzi-casa-doar-cu-certificat-energetic-a61374 

 De astazi, locuintele se vand doar cu certificat energetic 

http://stiri.acasa.ro/social-125/de-astazi-locuintele-se-vand-doar-cu-certificat-energetic-182897.html 

 Certificatul energetic al cladirilor, obligatoriu din 19 iulie. Ce este acest document si in ce conditii se 
elibereaza  
http://www.incont.ro/imobiliare/certificatul-energetic-al-cladirilor-devine-obligatoriu-din-19-iulie-ce-este-acest-

document-si-in-ce-conditii.html 

 Certificatul energetic arată ce cumperi 
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-07-18/Certificatul+energetic+arata++ce+cumperi 

7. Alt fel de stiri... 

 http://www.ecomagazin.ro/casele-ecologice-in-atentia-consilierilor-locali-din-iasi/ 

 http://www.ecomagazin.ro/construiti-o-casa-verde/ 

 http://www.ecomagazin.ro/cum-va-schimba-designul-ecologic-lumea-pana-in-2050/ 

 http://www.ecomagazin.ro/o-noua-cladire-ecologica-la-cluj-banca-transilvania-in-tetarom/ 

 http://www.ecomagazin.ro/cladirile-noi-din-ue/ 

 http://www.ecomagazin.ro/case-ecologice-moderne/ 

 

 Denisa Serbanoiu 
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5. CE MAI SPUNE PRESA in domeniul energeticii cladirilor 

 Primarul Timişoarei anunţă introducerea contorizării individuale la incălzire: 

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

8. Altele... 

Numarul membrilor individuali ai asociatiei noastre este de 313. 

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

Madalina Ponea – Bucuresti Lucian Moldovan -Bistrita 

Pertre Paporgescu – Turnu magurele Dorel Potocean - Resita 

Vasile Murarasu - Iasi Lucian Necula – Otopeni 

Ilie Gaina - Resita Zina Tabac – Iasi 

Stelian Bara - Bucuresti Cristina Danila – Iasi 

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 
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