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PROCES VERBAL 

                                   ADUNAREA GENERALA AIIR - FILIALA VALAHIA              

Locul de desfasurare: Facultatea de Ingineria Instalatiilor,  

17 iulie 2019, Sala I.1  (Bd. Pache Protopopescu nr. 66), orele 1400  - 1730
 

 
Preşedintele AIIR - Filiala Valahia – Conf.univ.dr.ing. Cătălin LUNGU ureaza Bun venit! 

participantilor la sedinta si da cuvantul Presedintelui AIIR - Prof.univ.dr.ing. Sorin BURCHIU. 

 

Dl Sorin Burchiu - Presedinte AIIR adreseaza cuvinte de felicitare dlui Catalin Lungu pentru buna 

desfasurare a congresului CLIMA 2019, recent incheiat. 

In ceea ce priveste organizatia, CD AIIR are in vedere schimbari importante in pregatirea profesionala. 

Se pledeaza pentru ca AIIR sa fie recunoscuta ca factor determinant in activitatea de pregatire si 

formare continua a inginerilor de instalatii. 

 
Dl Stefan Stanescu – CD AIIR, director firma AIR CONTROL SYSTEMS S.R.L.  multumeste domnilor 

Burchiu si Lungu pentru activitatile desfasurate continuu in cadrul asociatiei si pentru posibilitatea de dialog 

intre membri pe care o dau aceste intalniri. In calitate de vicepresedinte AIIR, activeaza in cadrul filialei 

Valahia. Aminteste despre conferintele de la Sinaia si importanta pastrarii traditiei ca aceste conferinte sa 

continue. Ele au rolul de a stabiliza profesia (care este atacata acum). Inginerii de instalatii, alaturi de 

arhitecti, structuristi, sunt acei factori fara de care cladirile nu ar prinde viata. 

„Daca echipamentele se studiaza mai mult in cadrul facultatilor din Politehnica, intalnirile intre 

inginerii de instalatii pot duce la dezvoltarea acestor echipamente, formarea de echipe de lucru cu 

specialisti din domenii conexe de activitate. Dl presedinte Sorin Burchiu s-a implicat in problema 

termoficarii si sunt semnale ca inginerii de instalatii sunt din ce in ce mai cautati (da exemplu grupul de 

firme Elsaco Botosani, initial cu activitati in domeniul electronic si automatizari, acum este un grup de 

companii prezente preponderent si în domeniile energiei, apei și utilităților, având ca principal obiectiv 

creșterea eficienței energetice)”. 

                        

     Dl presedintele AIIR – Filiala Valahia anunta Ordinea de zi: 

 
1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CD AIIR-FV PENTRU aprilie 2018 - iulie 2019. 

2. PREZENTAREA BILANTULUI CONTABIL PE 2018 SI DESCARCAREA DE GESTIUNE. 

3. PREZENTAREA PLANULUI DE ACTIVITATI VIITOARE (parte din STRATEGIA AIIR-FV pe termen lung). 

4. PROPUNEREA DE BUGET PENTRU AUGUST 2019 - MARTIE 2020. 

5. DIVERSE (DISCUTII LIBERE, PREGATIREA ALEGERILOR 2020, ALEGEREA DIRECTORULUI EXECUTIV SI  

    REPREZENTANTI PT COMISIA TERITORIALA 3 - DOBROGEA). 
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Se anunta prezenta membrilor la AG AIIR-FV:  

32 mandate de reprezentare si 22 persoane prezente (1 persoana este membru AGIR);    

32+21=53. 

 

Initial au fost 94 membri cu drept de vot. In cadrul acestei intalniri s-au achitat 6 cotizatii, deci numarul 

membrilor cu drept de vot este 100. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi.   

Sunt completari.  Dna Gabriela Parnia,  Pitesti,   Vicepresedinte Comisia Teritoriala 2 Oltenia 
Propune ca in cadrul capitolului 5 - Diverse, sa fie inclus un punct privind propuneri de 

modificare a statutului AIIR-FV. 

Se supune la vot si se voteaza in unanimitate pentru. 

  

Dl. Catalin LUNGU prezinta SITUATIA MEMBRILOR AIIR-FV si Cvorumul. 

 

790 membri AIIR – FV, dintr-un total de 1740 membri la nivel central, 

   din care 

  48 PJ care apartin AIIR – FV, dintr-un total de 108. 

 

100 membri au cotizatia platita la zi  si au DREPT DE VOT  (99 PF si 1 PJ). 

In sala,  cvorumul este de 53.  

 

Prezenta este in continuare foarte slaba. Membrii CD AIIR-FV sunt prezenti in sala, cu exceptia dlui  

ing. Alexandru  PETCU – presedinte Comisia Teritoriala 2 Oltenia care este absent motivat si a trimis 

mandat de reprezentare). 

 

Sunt indeplinite conditiile ca AG sa fie statutara. 

 

Dl. Catalin LUNGU prezinta Raportul de activitate in anul 2018 (cel propus si cel realizat) 
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1. ORGANIZARE CONFERINTE 

1.1 Organizarea Congresului Mondial CLIMA 2019 in Bucuresti, in perioada 24-29 mai, eveniment 

international de inalt rang tehnico-stiintific si gazduirea Annual Meeting REHVA - Federatia 

Europeana a Asociatiilor Nationale din domeniul Instalatiilor de Incalzire, Ventilare si Aer Conditionat 

au avut o vizibilitate foarte buna la nivel international (cifre date de Google Analitycs). 

- Tari participante: 41 

- Lucrari stiintifice prezentate: 472 

- Un numar mare de tineri studenti (taxa de participare – 1/3 din valoarea taxelor practicate pe 

plan international) 

- Banii s-au colectat din taxele de participare si de la sponsori 

Puncte mai slabe,  

- 10% din potentialul spatiului expozitional a fost ocupat 

- Anumite sesiuni de prezentari si workshop-uri nu au avut prea multi auditori 

- Reprezentantii REHVA au avut obiectiuni privind promovarea celor 2 cursuri, dat fiind ca nu au 

avut suficienti participanti).  
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1.2. EUREKA ROAD Show, eveniment organizat in cooperare cu AGFR, a avut ca rezultat atragerea a 

doua mari asociatii europene EPEE si EVIA la congresul CLIMA 2019. 

Prezentarile au fost interesante si specialistii din Romania si-au manifestat interesul printr-o prezenta 

mare.   

 

1.3. La Sinaia (16 – 18 octombrie 2019) se va prezenta probabil Raportul final pe MC001 si Ghidul de 

Cost Optim. 
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3. Importanta a fost participarea AIIR-FV la Summit-ul pt simplificarea accesarii fondurilor structurale. 

Dl. Bogdan Rogin, fondatorul platformei Advisory Hub, fost consilier al Primului Ministru si fost 

consilier pe fonduri europene, a vorbit in deschiderea evenimentului despre modificarile legislative 

pentru simplificarea, cresterea eficientei si impactul fondurilor structurale. Dl Cătălin Lungu a avut o 

prezentare privind simplificarea legislatiei in domeniul constructiilor. In septembrie, acest summit se va 

organiza in Bucuresti. 

In finalul acestor intalniri, sectorul public si cel privat vor adopta o “Declaratie privind pactul national 

pentru simplificarea procedurilor fondurilor structurale”. 
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7. Dl Conf.dr.ing. Cătălin Lungu a fost implicat in elaborarea Mc001 si dna Conf.dr.ing. Raluca 

Teodosiu a lucrat la Ghidul de Cost Optim. 

 

Dl presedinte AIIR-FV a creat un grup de lucru pe WhatsApp pentru informarea membrilor AIIR. Se 

lanseaza invitatia ca si ceilalti membri sa solicite inscrierea in acest grup. 

 

Se supune la vot Raportul de activitate. Nu sunt abtineri, nu sunt voturi impotriva. Se voteaza in 

unanimitate pentru. 
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Dl. Cătălin Lugu prezintă  BILANTUL CONTABIL PE 2018 SI DESCARCAREA DE GESTIUNE. 

(Propunerea de buget AIIR-FV 2018 a fost prezentata in AG AIIR-FVdin 30.03.2018) 

 

 
 

 
 

Cheltuielile facute in 2018 s-au incadrat cu aproximatie in propunerile de buget. Valorile sunt constante 

de la an la an. Valorile pt salarii pot creste daca se lucreaza pe fonduri europene. 

 

Dl. Victor Cristescu – Presedintele Comisiei Teritoriala 3 – Dobrogea este invitat sa prezinte Raportul 

Comisiei de Cenzori, intocmit impreuna cu dl. Marin Slavila, in calitatea de cenzori AIIR-FV. 

Raportul se poate citi AICI. 

Dl Cristescu precizeaza: deficitul in anul 2018 va fi preluat in bugetul anului 2019. Acest deficit a 

rezultat din numarul mic de cotizatii platite, nr. redus de cursuri (schimbarea legislatiei si schimbarea 

metodologiei, au avut ca efect stoparea cursurilor si a examenelor). 

Dl. Cristescu recomanda AG sa voteze descarcarea de gestiune. 

 

Se supune la vot BILANTUL CONTABIL PE 2018 SI DESCARCAREA DE GESTIUNE. Nu sunt abtineri, nu sunt 

voturi impotriva. Se voteaza in unanimitate pentru. 
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3. PREZENTAREA PLANULUI DE ACTIVITATI VIITOARE (parte din STRATEGIA AIIR-FV pe 

termen lung). 

 
 

 

Sunt pe lista, spre a fi propuse inginerilor de instalatii, un set de 15 cursuri. AIIR nu este acreditata 

ARACIS si deci, conform legislatiei actuale nu ar mai putea organiza cursuri de pregatire profesionala 

sau cursuri pt atestare in diverse domenii. Se pune problema daca UTCB (care este acreditata ARACIS) 

si celelalte universitati vor putea organiza aceste cursuri independent de asociatiile profesionale. 
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In 2020 vor fi alegeri AIIR in filiale si la nivel central. 

 

Dl. Presedinte AIIR-FV prezinta  

4. PROPUNEREA DE BUGET PENTRU AUGUST 2019 - MARTIE 2020 si in continuare, pct. 5. 

 

 
 

 
 

 

Dl. Dorel Călcîi, Pitești - „Atata vreme cat nu ne gasim timp, nimeni nu ne asculta”.  

Pentru că inginerii de instalatii intampina probleme pe piata, propune intalniri trimestriale, cu teme, asa 

zise seminarii de lucru, pe specializari. 
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Dl. S. Burchiu: UTCB a permis implicarea asociatiilor profesionale si deci si a AIIR in organizarea 

cursurilor de pregatire professionala. Incepand cu luna septembrie, se vot organiza module de aprox 20 

de ore pt fiecare specializare. 

Dl. Dumitru Buluc –Vicepresedinte AIIR-FV: Legea 10/1995 lit. m), n) si o) intra in vigoare la 25 

august 2019. Ministerul nu va reglementa acest cadru organizatoric. 

Alte propuneri de activitati: 

Dl. Ștefan Stănescu Propune participarea mai multor membri din organizatie la evenimentele REHVA 

si ale altor asociatii profesionale unde este invitata AIIR-FV. Apreciaza conceptul “Recomandat de 

AIIR” pentru societati, concept analizat in AG AIIR-FV de anul trecut si postat pe situl asociatiei. 

Propune: “Sa ne facem singuri certificarile de firme”. Una este certificarea si alta recomandarea. AIIR 

este cea care poate certifica firmele pe baza CV-ului, a verificarii lucrarilor executate, a verificarilor de 

personal. Este bucuros sa-si certifice firma prin AIIR. De asemenea, firmelor le lipseste certificatul 

ANRE; sunt multe monumente istorice care trebuie renovate si ar trebui stabilita o legatura cu 

Ministerul Culturii, legatura care nu exista deocamdata. 

Dna Gabriela Parnia: a. Aceste certificari vor constitui un criteriu la licitatii. Acum nivelul discutiei 

este incipient pt ca Ministerul a ezitat si nu a angajat acest tip de certificare Aceste certificari constituie 

atuuri in afara asociatiei. Cine vrea sa tina seama, va tine. Asemenea actiuni, intreprinse cu rabdare si 

tenacitate, isi vor face efectul pe piata si vor fi acceptate. b. Asociatia profesionala ar trebui sa-si faca 

strategia pe perioade de timp mai mari, aprox 20 de ani. Pentru Conferinta de la Sinaia ar fi indicat sa 

se scrie o strategie pe termen mediu si lung. 

Se supun la vot propunerile discutate si se voteaza in unanimitate pentru. 

Dl. C.Lungu: In cazul propunerilor pt bugetul 2019-2020, s-a incercat sa se pastreze valorile 

anterioare. Modificari apar la rubrica Venituri, la capitolul cursuri si proiect european U-Cert.    

Se supune la vot propunerea pt buget. Se voteaza in unanimitate pentru. 

 

5. DIVERSE (DISCUTII LIBERE, PREGATIREA ALEGERILOR 2020, 

ALEGEREA DIRECTORULUI EXECUTIV SI REPREZENTANTI PT COMISIA 

TERITORIALA 3 - DOBROGEA) 

 

Dl Victor Cristescu in calitatea sa de presedinte CT 3 Dobrogea, a depus eforturi in a gasi un membru 

care sa preia atributiile de vicepresedinte. Nu a gasit. Propune sa fie un vicepresedinte interimar, pana 

la alegerile din 2020. 

Dl C. Lungu propune pt postul de director executiv pe dl. ing. Emil Iakaboș. 

In prezentarea sa, dl Iakaboș ne spune că este sibian, de nationalitate maghiară, si doctorand la catedra 

Echipamente termice, ingineria frigului. Are 11 specializari in domeniul sigurantei la foc. 

Este administratorul firmei East European Business Center (E.E.B.C.) S.R.L. 

Printre alte activitati in care este implicat, preda cursuri (peste 300 elevi pe diferite meserii) si se ocupa 

cu standarde operationale. 

Se supun la vot cele doua propuneri si se voteaza in unanimitate pentru. 
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Dl. Dorel Călcîi: Certificatele eliberate de AIIR sa fie similare celor eliberate de asociatiile 

profesionale din alte tari (au recunoastere pe plan international).  

Dl. Emil Iakaboș:- De ce orice atestare romaneasca este pusa la indoiala? Munca este enormă si 

recunoasterea vine foarte greu. Propune cresterea numarului de personae care au aderat la grupul de pe 

WhatsApp creat de dl presedint C. Lungu. Acum sunt 132 membri. Acest numar sa se dubleze in 

urmatorul trimestru. 

Se voteaza in unanimitate pentru. 

Dl Mihai Diaconu - Vicepresedinte AIIR-FV - Pt cresterea eficientei, propune lunar intalniri ale 

membrilor CD AIIR-FV si tremestrial intalniri pt comisii. 

Dl Stefan Stănescu: Unde vom folosi certificatul AIIR daca autoritatile nu-l recunosc? Sunt necesare 

activitati menite sa introduca aceasta conditie de calitate pt participantii la licitatii. 

Dl. Dorel Călcîi: O certificare AIIR ar trebui acordata atat firmei cat si personalului salarial. 

Dl Costel Chirigiu: membru AGIR, pensionar. Plecand de la cele ascultate, ar fi interest sa participe la 

un grup de lucru impreuna cu directorul executiv. 

 

 

 

 

 

Dna Gabriela Parnia solicita inscrierea in grupul de lucru 2. Dna Marilena Ivan si dl Mihai Diaconu 

solicita inscrierea in grupul 3. 

Dna Anica Ilie - Vicepresedinte Comisia Teritoriala 1 - A avut mai multe intalniri de lucru cu 

ANEVAR-Asociatia de Acreditare din Romania, care a sugerat ca AIIR sa faca procedura de acreditare 

la Ministerul Dezvoltarii  
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