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INFORMAINFORMAȚȚII GENERALE AIIR FILIALA VALAHIAII GENERALE AIIR FILIALA VALAHIA

Membri	AIIR	Valahia	persoane	fizice:	

 

591	membri.

Oct.

 

2011/2012–Oct.

 

2012/2013:

 

32/72	noi	membri	persoane	fizice.

Membri	AIIR	Valahia	persoane	juridice:	

 

30	membri

 

(6	noi

 

in	2012‐2013).

Comisii	teritoriale:

 

14

 

(7	București,	7 provincie).



JUSTIFICAREA ACJUSTIFICAREA ACȚȚIUNII 12 DECEMBRIE 2013IUNII 12 DECEMBRIE 2013

1.1.
 

MulMulțțumiri adresate partenerilor noumiri adresate partenerilor noșștri actuali tri actuali șși viitorii viitori

2.2.
 

SituaSituațția actuală a companiilor de construcia actuală a companiilor de construcțții ii șși instalai instalațțiiii

3.3.
 

SituaSituațția actuală a domeniului Ria actuală a domeniului R&D &D îîn Românian România



MotivaMotivațția 2 ia 2 ––
 

situasituațția actuală a companiilor de C ia actuală a companiilor de C & I& I

•

 

creștere volum lucrări de 
construcții de 0,9% în primele 
10 luni 2013

•

 

volumul lucrărilor de 
construcții a scăzut la 
clădirile rezidențiale cu 17,3% 
și la clădirile nerezidențiale 
cu 0,8%

•Volumul lucrărilor la 
construcțiile noi au scăzut cu 
8,5%

•

 

procentul în PIB al 
sectorului de construcții a 
scăzut de la cca. 11% în 2008 
la 8,6% în 2012



MotivaMotivațția 3 ia 3 ––
 

situasituațția actuală a domeniului Ria actuală a domeniului R&D &D îîn Românian România

•

 

cca. 1300 de organizații 
R&D în România (265 
publice-56 universități 
acreditate și 48 de institute, 
peste 1000 companii private)

•

 

cheltuieli planificate de 45 
mld RON pentru 2007-2013 și 
cheltuieli realizate de 15 mld 
RON

•

 

doar 0,5% din PIB alocat 
R&D

European Reform Barometer, 34 ranked countries

Sursa:	Innovation	Union Scoreboard	2013	(CE)



PRINCIPALELE	REALIZPRINCIPALELE	REALIZĂRI	ĂRI	ÎÎNN
 

20132013
 

––
 

RCEPB	2013RCEPB	2013

Data Locaţia Nr	participanţi Nr	articole Nr	

 

prezentări Parteneri	media Sponsori

29 -

 

30 mai 
2013

Biblioteca 
Naţională, 
Sala AULA

230 32 37

Instalatorul
Tehnica Instalaţiilor

Instal News
IBC Focus 

Agenda Construcţiilor Bursa 
Construcţiilor Romania Liberă

Supliment Util
Casa Mea 

casamea.ro 
Planul Casei Mele Locuinţa 

Mea 
Casa de Vacanta 

Casa Lux 
9am.ro

Business24

Arcon 
EcoHornet 

FLIR 
Saint-Gobain Glass 

Testo 
Jetrun 

Thermaflex 
Grundfos 

Saint-Gobain Isover 
Purmo   

BIBLIOTECA NABIBLIOTECA NAŢŢIONALĂ A IONALĂ A 
ROMÂNIEIROMÂNIEI

(participare gratuită pentru membrii AIIR cu cotizația plătită

 

la zi)



PRINCIPALELE	REALIZPRINCIPALELE	REALIZĂRI	ĂRI	ÎÎNN
 

20132013
 

––
 

BuS	IEE/ROBUSTBuS	IEE/ROBUST

www.buildupskills.euwww.iee-robust.ro

http://www.buildupskills.eu/
http://www.iee-robust.ro/


ALTEALTE
 

REALIZREALIZĂRI	IMPORTANTE	ĂRI	IMPORTANTE	ÎÎN	2013N	2013
1.	Cursuri	de	pregătire	a	auditorilor	energetici

2.	2.	PRIMUL	CURS	PRIMUL	CURS	din	România	de	pregătire	continuă	a	

 
auditorilor	energetici:	Determinarea	Consumurilor	de	Energie	

 
în	Cazul	Utilizării	Surselor	Regenerabile	de	Energie

4.	Participare	evenimente

 

naționale	și	internaționale:


 

ISH,	Frankfurt,	12	– 16	martie	2013


 

CLIMA	2013	– Praga,	16‐19	iunie	2013
Salon	BATIMAT	2013	– Paris,	4	‐ 8	noiembrie	2013
POLLUTEC	2013	– Paris,	3‐6	decembrie	2013

3.	Publicarea	tratatului	“Centrale	Termice	Urbane”
(prof.cons.dr.ing.	Mihai	Ilina,	conf.univ.dr.ing.	Cătălin	Lungu)



PROIECTELE	PROIECTELE	PRINCIPALE	PENTRU	PRINCIPALE	PENTRU	20142014

Proiectul

 

AER CURAT ÎN ŞCOLI

Modelul

 

nou	de	CPE	și	securizarea	CPE‐urilor	

RCEPB	2014

Realizarea	pentru

 

MDRAP	a

 

minim	2	normative

RO‐NZEB	–	Prima	clădire	publică	nouă	AZE	din	România

Pregătirea	candidaturii	pentru	organizarea

 

CLIMA	2019	în	România

Obținerea	unor	facilități	pentru	membrii	AIIR

 

(exemple)

Reorganizarea		AIIR	– Valahia

Autorizarea	companiilor	și	certificarea	specialiștilor	în	domeniul	IC



PROIECTPROIECTULUL
 

AER	CURAT	AER	CURAT	ÎÎN	N	ŞŞCOLICOLI

ObiectiveObiective: obținerea finanțării pentru echiparea unor școli cu 
microsisteme de ventilare mecanică; pregătirea echipei studențești 
pentru CLIMA 2014; studierea comparativă a rezultatelor pentru 
diverse sisteme de ventilare cu recuperare; studierea fezabilității 
proiectului la nivel național.

PILOTPILOT



MODELUL	NOU	DE	CPE	MODELUL	NOU	DE	CPE	ȘȘI	I	SECURIZAREA	CPESECURIZAREA	CPE‐‐URILOR	URILOR	

• informarea periodică a AE din AIIR/OAER 

• realizarea obligatorie a releveelor

• evitarea fraudei prin copierea ștampilei

• gestionarea calității CPE

• posibilitatea realizării unor statistici

• etc.



RCEPB	2014RCEPB	2014

• comitet internațional științific

• speakeri internaționali

• soluții moderne pentru specialiștii înalt calificați în domeniile IC și PEC

• lansarea unor concursuri



RORO‐‐NZEB	NZEB	––
 

pprima	clădire	publică	rima	clădire	publică	nouă	AZEnouă	AZE
 

din	Româniadin	România



Realizarea	Realizarea	pentrupentru
 

MDRAP	a	MDRAP	a	minim	2	normativeminim	2	normative

Împrejurarea 
determinantă

Anul Total incendii

Coș, burlan de fum 
defect sau 
necurățat

2003 901

2004 871

2005 976

2006 1.331

2007 1.399

2008 1.712

2009 1.841

2010 2.239

2011 2.272

2012 5.711

Media anuală 1.925

Mc001Mc001--Metodologia de calcul Metodologia de calcul 
pentru performanpentru performanțța energetică a a energetică a 
clădirilorclădirilor

ianian. . ––

 

iuniun.2013.2013
916 incendii cauzate de co916 incendii cauzate de coșșuriuri

Normativ pentru proiectarea, Normativ pentru proiectarea, 
execuexecuțția ia șși exploatarea coi exploatarea coșșurilor urilor 
pentru gaze de arderepentru gaze de ardere

• 6 părți necorelate

• standarde europene revizuite

• necesare corecții de valori și formule

• necesare softuri de calcul

•

 

aprox. 2000 de auditori, cu tendință de 
creștere

• creșterea exigențelor beneficiarilor

• necesară modificarea structurii CPE

• necesară introducerea procedurii de 
calcul pentru consum de energie din 
surse regenerabile



ObObțținerea	unor	facilităinerea	unor	facilitățți	pentru	membrii	AIIR	(exemple)i	pentru	membrii	AIIR	(exemple)

IBC Focus-lider de piata in monitorizarea pietei constructiilor:

-

 

in cazul in care o companie initiaza un abonament la 
www.RaportuldeInvestitii.ro, cea mai mare baza de date cu proiecte si santiere 
din Romania –

 

se oferă ca

 

BONUS,

 

accesul la proiectele publicate pe portal in 
ultima luna;

-

 

orice membru sau colaborator AIIR care doreste sa se alature comunitatii 
www.InstalFocus.ro -

 

cea mai mare comunitate online a firmelor din domeniul 
instalatiilor -

 

primeste GRATUIT 1 luna de promovare cu ajutorul unui cont VIP pe 
portal -

 

cont care permite promovarea unui numar nelimitat de produse, poze de 
la lucrari de referinta, documentatii tehnice, video de prezentare, precum si un 
articol de promovare/ sau interviu -

 

care va fi promovat pe prima pagina a 
portalului timp de o saptamana si postat in newsletterul Instal Focus -

 

newsletter 
care este transmis cu o frecventa saptamanala la peste 8000 de specialisti in 
domeniul instalatiilor, precum si peste 12.000 de beneficiari, proiectanti si 
constructori implicati la ora actuala in proiecte active din intreaga tara. 

http://www.raportuldeinvestitii.ro/


REORGANIZAREA	AIIR	REORGANIZAREA	AIIR	‐‐
 

VALAHIAVALAHIA

DEPARTAMENTE :

DEPARTAMENT TEHNIC

RELAŢII INTERNAȚIONALE

MARKETING ŞI IMAGINE

RELAŢIA CU ALTE ORGANIZAŢII NAŢIONALE

RELAŢIA CU STUDENŢII

etc.



PROIECTELE	PROIECTELE	SECUNDARE	PENTRU	SECUNDARE	PENTRU	20142014

• Sprijinirea	echipei	FII‐UTCB	la	concursul	studenţesc

 

CLIMA	2014

 

(De)

• Sprijinirea	echipei	EFdeN	în	cadrul	concursului	SOLAR	DECATHLON
	

• Organizarea	următoarelor	cursuri	de	pregătire	continuăpregătire	continuă

 

pentru	AE

• Organizarea	celui	de‐al	doilea	curs	BREEAM	cu	BRE
	

• Organizarea	cursurilor	de	pregătire	pentru	AE,	V&E	tehnici	MDRAP

• Co‐organizarea	Conferinței	a	49‐a	Naționale	de	Instalații	Sinaia	oct	2014

• Semnarea	unor	noi	protocoale	de	cooperare	sau	afiliere	cu	alte	asociații
	

• Mărirea	numărului	de	membri	PF	și	PJ



CONCLUZII	CONCLUZII	‐‐
 

AIIR	va	continua	tradiAIIR	va	continua	tradițția	de	peste	50	de	aniia	de	peste	50	de	ani

AIIR rămâne principalul reprezentant al mediului asociativ în domeniile 
instalații pentru clădiri

 

și PEC

AIIR va implica din ce în ce mai multe companii în proiecte având 
impact puternic asupra pieței construcțiilor și opiniei publice

AIIR continuă campania de formare a specialiștilor în domeniul

 

 
instalațiilor și  performanței energetice a clădirilor

AIIR își va intensifica eforturile pentru colaborarea cu alte instituții 
publice și profesionale la nivel național și internațional

AIIR va delega către o parte din membri resposabilitatea unor activități

AIIR va pregăti treptat, alături de FII-UTCB și ajutat de MDRAP,

 

 
autoreglementarea în domeniile IC și PEC



Conf.univ.dr.ing. Cătălin Lungu

 www.aiiro.ro, www.rcepb.ro
www.instalatii.utcb.ro

Tel/fax +4021.252.42.95 
office@aiiro.ro
clungu@instalatii.utcb.ro

Contact
 

info:

Vă mulVă mulțțumesc pentru atenumesc pentru atențție !ie !

http://www.aiiro.ro/
http://www.rcepb.ro/
http://www.instalatii.utcb.ro/
mailto:office@aiiro.ro
mailto:clungu@instalatii.utcb.ro
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