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 Filiala Valahia 

 

A.I.I.R.-F.V. 

Instalaţiile dau viaţă clădirilor 
 

 

ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA 
ÎNCĂLZIRE, RĂCIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, SANITARE, GAZE, ILUMINAT, ELECTRICE ŞI AUTOMATIZĂRI,  

SURSE NOI DE ENERGIE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, PROTECȚIA MEDIULUI 

Bd.  Pache  Protopopescu nr. 66,  021414,  Bucureşti,  tel/fax: +4 021-2524295,  e-mail: office@aiiro.ro 

 

 

PROCES VERBAL 

                                   ADUNAREA GENERALA AIIR - FILIALA VALAHIA              

Locul de desfasurare: Facultatea de Inginerie a Instalatiilor,  

19 martie 2020, Laboratorul de Instalatii  (Bd. Pache Protopopescu nr. 66), orele 1400  - 1730
 

 
Prin Decizia nr.1/16.03.2020 a CD AIIR-FV privind organizarea Adunarii Generale a AIIR-FV si a 

alegerilor, Adunarea Generala se desfasoara online, cu prezenta fizica limitata, ca urmare a situatiei 

generate de pandemia de coronavirus. 

 
Se are in vedere respectarea procedurilor statutare (exista mandate de reprezentare, persoane care s-au 

conectat online si 8 persoane prezente fizic). Invitatia de participare cu prezenta fizica a fost doar 

pentru membrii Comitetului Director extins: presedintele si vicepresedintii AIIR-FV, directorul 

executiv al AIIR-FV, presedintii si vicepresedintii de Comisii Teritoriale ale AIIR-FV. 

 

Tinand cont ca aceasta sedinta se desfasoara in conditiile speciale generate de starea de urgenta in care 

ne aflam, s-au luat masuri suplimentare de igienizare a spatiului. Persoanele prezente fizic, in numar de 

8, au completat si semnat o declaratie pe proprie raspundere privind Covid-19 (anexa). 

 

Preşedintele AIIR - Filiala Valahia – Conf.univ.dr.ing. Cătălin LUNGU saluta pe cei prezenti in sala si 

de asemenea, online. Anunta ca au fost transmise peste 50 de invitatii online membrilor AIIR-FV. De 

asemenea, au fost transmise invitatii online presedintilor celorlalte filiale si membrilor CD AIIR.  

 

Sunt anuntate persoanele prezente in sala: 

dl. Mihai Diaconu    – vicepreședinte AIIRFV, candidat la functia de vicepresedinte, dosar nr. 73/17.03. 

dl. Emil Iakaboș          – director executiv AIIRFV 

dl. Valentin Cubleșan  – director executiv AIIR 

dl. Dorel Călcîi            – membru AIIRFV 

dl. Mihai Munteanu     – membru AIIRFV 

dl. Alex Manolescu      – membru AIIRFV 

dna Ileana Moanță       – Comisia de validare candidaturi 

 

Sunt salutați cei prezenți online: 

dl. Prof.univ. Sorin Burchiu          – președinte AIIR 

dl. Dr.ing. Ioan Silviu Doboși       – prim-vicepreședinte AIIR 

dna Prof.univ.Rodica Frunzulică   - vicepreședinte AIIR 

dna Conf.univ. Dana Teodorescu  – vicepreședinte AIIR 
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dl. Dumitru Buluc   - vicepreședinte AIIRFV 

dl. Marin Slăvilă   - președinte Comisia Teritorială 1-Muntenia 

dna Prof.univ. Anica Ilie  – vp Comisia Teritorială 1-Muntenia 

dna Gabriela Parnia   - vp Comisia Teritorială 2-Oltenia 

dl. Victor Cristescu   – vp Comisia Teritorială 3-Dobrogea 

dna Prof.univ.Gabriela Țârlea - membru AIIRFV 

dl. Prof.univ. Robert Gavriliuc - membru AIIRFV 

dl. Conf.univ.Tiberiu Catalina – candidat la funcția de vicepreședinte AIIRFV, dosar nr. 74/17.03. 

dna Emilia Cojoc          - membru AIIRFV 

dna Adriana Hernic                 - membru AIIRFV 

dl. Mircea Popovici      - membru AIIRFV 

dl. Adrian Albeanu          - membru AIIRFV 

dl. Vasile Cacioianu      - membru AIIRFV 

dl. Cristian Dobre      - membru AIIRFV 

 

Dl. Conf. Cătălin Lungu mulțumește tuturor celor prezenți online pentru operativitatea și 

disponibilitatea de a se conecta online. 

De asemenea, multumeste colegilor care supraveghează transmisia online: Mihai Munteanu, Alexandru 

Manolescu si Florin Măcăneață.  

 

Dl Prof. Sorin Burchiu – Președinte AIIR adreseaza cuvinte de felicitare dlui Cătălin Lungu pentru 

inițiativa de a organiza această Adunare Generala online, ținând cont de situația de urgență instituită la 

nivel național. 

 

     Dl Presedintele AIIR – Filiala Valahia anunta Ordinea de zi: 

 

 raportul de activitate al CD AIIR-FV pentru 2019-2020; 

 descarcarea de gestiune; 

 alegeri, conform statutului AIIR-FV; 

 propunerea de buget pentru 2020-2021; 

 prezentarea planului de activitati viitoare (strategia AIIR-FV pe termen scurt si mediu); 

 diverse (noutatile legislative - propuneri de modificari si simplificari); 

 

Dl. Presedinte anunta prezenta membrilor AIIR-FV la Adunarea Generala:  

48 mandate de reprezentare,  7 membri prezenți în sală și 14 membri prezenți online. 

 

Conform tabelului cu membrii care au drept de vot, 115,  trebuie să avem un număr de jumătate + 1 = 

59 voturi (48 + 7+ 14 = 69). 

 

Adunarea Generala  este statutară. 

 

Se alege secretariatul Adunarii Generale. 

Dl. Cătălin Lungu propune 3 persoane: Ileana Moanță, Emilia Cojoc și Mihai Munteanu. 

Se supune la vot. Nu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă. Secretariatul Adunarii Generale este votat 

în unanimitate. 

 

Dl. Cătălin Lungu precizează că mesajele din zona de chat vor fi înregistrate. Pentru o transmisie buna, 

cei aflați online care nu vorbesc, trebuie să opreasca transmisia audio si video catre organizatori, 

urmand sa auda si sa vada transmisia organizatorilor.  

 

 

http://www.aiiro.ro/upload/files/2020/2017-Statut_AIIRFV.pdf
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Se fac propuneri pentru Comisia de alegeri. 

Această comisie își va intra în drepturi la punctul 3 al ordinei de zi. 

Dl. C Lungu propune ca următorii membri să facă parte din această comisie: 

dl. Emil Iakaboș, dl. Valentin Cubleșan și dl. Dumitru Buluc, în calitate de președinte. 

Transmisia online cu dl. Buluc nu se aude. Este invitat dl. Marin Slăvilă să fie președintele acestei 

comisii. 

Se supune la vot. Nu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă. Comisia de alegeri a Adunarii Generale 

este votată în unanimitate. 

 

Comisia de cenzori care va prezenta Raportul comisiei de cenzori este compusă din: 

Mariana Chiricu, în calitate de contabil autorizat,  

Victor Cristescu - cenzor și  

Marin Slăvilă – presedinte comisie cenzori. 

 

Dl. Catalin LUNGU prezinta SITUATIA MEMBRILOR AIIR-FV și cvorumul. 

 

806 membri AIIR-FV, dintr-un total de 1751 membri la nivel național, 

 

 din care 

   48 PJ care apartin AIIR- FV, dintr-un total de 105  

   6 firme au cotizația plătită la zi (2 ca PJ - AMBER TECHNOLOGIES și MIRAL INSTAL și 4 ca PF)  

   și au Drept de vot. 

 

115 membri au cotizatia platita la zi (martie 2019 – martie 2020) si au  

DREPT DE VOT  (109 PF si 6 PJ). 

Cvorumul este de 69.  

 

Se supune la vot Ordinea de zi. 

Nu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă. Ordinea de zi a Adunarii Generale este votată în 

unanimitate. 

 

Într-o situație comparativă, se observă că a scăzut numărul de membri înscrisi în ultimii ani. 
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De la ședințele precedente, aceste grupuri de lucru nu au avut activități. Trebuie gândită o altă structură 

lucrativă. Comisiile trebuie să reacționeze la legi. 

 

Dl Cătălin Lungu laudă activitatea dlui Alexandru Petcu (presedinte CT 2-Oltenia) care a realizat un 

răspuns la Legea 10. A fost consultat CD al AIIR-FV.  

 

Dl. Catalin LUNGU prezinta Raportul de activitate in anul 2019/2020 (cel propus si cel realizat). 

 

 
Acest raport cuprinde organizarea de conferințe, participarea la întâlniri cu factori din instituțiile 

publice, activități de finanțare (proiecte pe fonduri europene).  Recomandă cooptarea firmelor de 

instalații in aceste activități. 

 

Dl C Lungu mulțumește domnilor Dr.ing. Ștefan Stănescu - vicepreședinte AIIR și dr.ing. Ioan Silviu 

Doboși - prim-vicepreședinte AIIR pentru contribuția pe care au avut-o în cadrul congresului CLIMA 

2019. 
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Domnul presedinte AIIR - Sorin Burchiu: CD AIIR va posta online informările despre CLIMA 2019. 

 

Dl Ioan Silviu Doboși: Tabelul va trebui analizat si detaliile financiare evidențiate. Felicită contribuția 

AIIR-FV și a dlui Cătălin Lungu la organizarea excelenta a acestui eveniment. 

 

Dl Cătălin Lungu informează membrii prezenți și pe cei conectați online că au fost trimise invitații 

online tuturor celorlalți președinți de filiale. 
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Dl. Catalin Lungu multumeste dlui Prof. Mihai Ilina – membru de onoare AIIR pt contributia adusa 

cartii Tratat de inginerie termica in cladiri. 

 

 
 

 

Pentru pregatirea editiei CLIMA 2022 la Rotterdam, dl C Lungu a acceptat invitatia de a fi consultant. 

In pregatirea CLIMA 2019, organizatorii nu au obtinut nici un fel de ajutor de la organizatorii editiilor 

anterioare. 

 

 

 
 

In ultimele luni, februarie-martie, sedintele REHVA s-au tinut online, ca urmare a pandemiei. S-au 

dovedit foarte productive. 

 

 
 

La pct 7, dl C Lungu mentioneaza ajutorul dlui Prof. Radu Văcăreanu - rector UTCB si a dnelor  

Prof. Rodica Frunzulica si Conf. Raluca Teodosiu, care au gestionat aceste contracte. 

 

AIIRFV aplica cerintele GDPR. Printr-un chestionar online, AIIR-FV a cerut acceptul membrilor sai de 

a li se trimite informari din partea AIIR si de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Chestionarul online a inclus si 3 intrebari, la care s-au primit 258 raspunsuri. 
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Intrebarile au fost urmatoarele: 

 Enumerati 3 puncte tari (avantaje) pe care AIIR, in opinia dvs., le detine ca asociatie 

profesionala 

 Enumerati 3 puncte slabe (slabiciuni) pe care AIIR, in opinia dvs., trebuie sa le elimine rapid in 

viitorul apropiat pentru a deveni mult mai puternica 

 Ce considerati ca ar trebui sa faca AIIR pentru a-si creste numarul de membri, atat persoane 

fizice cat si persoane juridice 

Raspunsurile au fost inregistrate si vor fi prezentate CD AIIR, cu ocazia urmatoarei sedinte. 

 

Printre punctele slabe enumeram: 

- intalniri rare in teritoriu; 

- nr. redus de membri activi; 

- nu exista acces la standarde. 

(dl Lungu precizeaza ca exista un site care ofera acces la legislatie si-l va transmite pe grupul de 

WhatsApp). 

 

S-a reluat transmiterea de enewletter-e si numarul celor activi in grupul de WhatsApp - creat in 2019 de 

catre dl presedinte AIIR-FV pentru informarea membrilor AIIR a crescut, prin inscrierea de noi 

membri. 

 

  

 

Dl. Catalin Lungu incheie prezentarea Raportului de activitate. 

 

Ca propunere pt viitor, dna Gabriela Parnia precizeaza ca OUG nr. 29/2020 privind unele masuri 

economice si fiscal-bugetare prevede că asociatiile si fundatiile au obligatia de a depune declaratii si a 

completa documente in baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si 

finantarii terorismului.  

 

Se trece la votarea Raportului de activitate. 

Nu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă. Raportul de activitate este votat în unanimitate. 

 

 



9 

 

 

2.  Dl. Cătălin Lungu prezintă  

                               BILANTUL CONTABIL PE 2019 SI DESCARCAREA DE GESTIUNE 

 

  

 

Dupa cum se observa si in raport, cheltuielile s-au incadrat cu aproximatie in propunerile de buget. 

Predomina cheltuielile cu salariile personalului, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, cheltuieli 

cu deplasari (pt CLIMA 2019 au fost decontate de catre AIIR), cheltuieli cu serviciile executate de terti. 

Conferinta RCEPB 2019 a fost integrata in CLIMA 2019 si s-au redus cheltuielile cu publicitatea. 

Veniturile s-au realizat din cotizatii si din proiectul U-CERT (fonduri europene – veniturile sunt 

defalcate pe fiecare an, pe perioada desfasurarii proiectului). 

 

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 2019 va fi preluat in bugetul anului 2020. 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). 

Cenzorii recomanda Adunarii Generale sa voteze descarcarea de gestiune. 

 

Se supune la vot BILANTUL CONTABIL PE 2019 SI DESCARCAREA DE GESTIUNE. Nu sunt abtineri, nu sunt 

voturi impotriva. Se voteaza in unanimitate pentru. 

Dl Catalin Lungu se retrage de la conducerea Adunarii Generale, fiind candidat la functia de presedinte 

pentru un nou mandat - dosar nr. 75/17.03. 

 

 

3. ALEGERI CONFORM STATUTULUI AIIR-FV 

Adunarea Generala este condusa acum de catre dl. Valentin Cubleșan, prezent fizic in sala. Dl. Emil 

Iakaboș este inlocuit in cadrul Comisiei de alegeri, fiind candidat la functia de Director executiv.  S-a 

restabilit legatura online cu dl. Dumitru Buluc, renominalizat ca presedinte in Comisia de alegeri.  
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Comisia de Validare candidaturi - constituita pentru a primi propunerile de candidaturi si a le valida 

(formata din dna Ileana Moanță, dl. Victor Cristescu si dl. Marin Slăvilă) anunta ca au fost validate 

urmatoarele candidaturi:  

-pentru functia de presedinte - dnul Catalin Ioan LUNGU;  

-pentru functiile de vicepresedinti, domnii Mihai Diaconu si Tiberiu Catalina. 

 

Se trece la votul pentru fiecare functie. 

 

Pt funcția de președinte – dl Cătălin Lungu. 

Nu sunt abțineri, nu sunt voturi impotriva. 

Dl Cătălin Lungu a fost votat in unanimitate. 

 

Pt functia de vicepresedinte – dl. Tiberiu Catalina. 

Nu sunt abțineri, nu sunt voturi impotriva. 

Dl Tiberiu Catalina a fost votat in unanimitate 

 

Pt functia de vicepresedinte – dl. Mihai Diaconu. 

Nu sunt abțineri, nu sunt voturi impotriva. 

Dl Mihai Diaconu a fost votat in unanimitate. 

 

Pt functia de director executiv – dl Emil Iakaboș. 

Nu sunt abțineri, nu sunt voturi impotriva. 

Dl Emil Iakaboș a fost votat in unanimitate. 

 

I se da cuvantul dlui Conf. Catalin Lungu, ales presedinte AIIR-FV pentru urmatorii patru ani. 

Dl. CL multumeste dlui Dumitru Buluc - vicepresedinte in mandatul trecut - care a cedat functia dlui 

Tiberiu Catalina, dansul urmand sa ramana acelasi om de baza in cadrul organizatiei.  

 

Dl. Conf. Tiberiu Catalina, prezent online, multumeste pt alegere si pentru increderea acordata. Se 

prezinta in fata audientei si se angajeaza ca impreuna, in echipa nou aleasa, sa imbunatateasca 

activitatea. Are o buna activitate in coordonarea echipelor de studenti in competitiile REHVA. Aceste 

echipe au castigat locurile fruntase in editiile din 2014, 2016, 2018. Va urmari, de asemenea, atragerea 

in asociatie a companiilor implicate in proiectele de cercetare cu studenții. 

In acest an va reveni competitia pt studenti la nivel international. 

 

Dl. Catalin Lungu anunta proiectele viitoare, si anume: 
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Sinaia - In perioada 14 - 16 octombrie 2020, a 55-a CONFERINTA NATIONALA CU PARTICIPARE 

INTERNATIONALA 

RCEPB – editia a 12-a, planificata a avea loc la Sibiu (au confirmat deja prezenta 8 speakeri 

internationali) care posibil va fi amanita 

 

Reluarea in perioada urmatoare a cursurilor considerate utile si apreciate. 

 

 

 
 

Participarea la Adunarile Generale de alegeri din celelalte filiale. 

 

Dl C Lungu invita pe cei prezenti, fizic si online, sa completeze acest plan de activitati,  

 

Se supune la vot Planul de activitati in perioada 2020-2021. Nu sunt abtineri, nu sunt voturi 

impotriva. Se voteaza in unanimitate pentru.  

 

 

Dl. Presedinte AIIR-FV prezinta pct. 4.  

PROPUNEREA DE BUGET PENTRU MARTIE 2020 – MARTIE 2021  
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Se observa o suplimentare a sumei la salarii (datorita participarii in proiectul U-CERT). Nu se plateste 

chirie si utilitati, se sustine Conferinta de la Sinaia cu suma de 5000 lei. 

 

Se supune la vot Propunerea de buget pentru perioada 2020-2021. Nu sunt abtineri, nu sunt 

voturi impotriva. Se voteaza in unanimitate pentru.  

 

 

5. SESIUNE DE DISCUTII LIBERE 

 

Dl C Lungu: se poate organiza RCEPB – editia a 12-a in cadrul Conferintei AIIR Sinaia?  
Putin probabil, pt ca in acest an in cadrul Conferintei AIIR se vor organiza si alegeri. Filiala va trebui 
sa propuna candidaturi pt functia de presedinte si pt functii de vicepresedinte in cadrul Consiliului 
Director. 
 
Dl Ioan Doboși il felicita pe dl D Buluc pt activitatea ca vicepresedinte AIIRFV si anunta sprijinul si 
sustinerea pentru dl C Lungu in desfasurarea celui de-al doilea mandat in board-ul REHVA. De 
asemenea, remarca in cadrul componentei noului Consiliu Director AIIRFV un echilibru intre mediul 
academic si mediul de afaceri. Felicita, de asemenea, implicarea dlui Emil Iakaboș în rezolvarea 
problemei de ventilare-climatizare a cladirii Bibliotecii Nationale pe perioada congresului CLIMA 
2019. 
 
Conferinta de la Timisoara, planificata a se desfasura in  zilele de 2 si 3 aprilie (cu parteneri din 
Ungaria si Serbia) se va amana la o data care va fi anuntata.  
 
Se vor organiza sedinte ale CD pentru modificarea statutului AIIR si analiza oportunitatii ca AIIR sa 
devina Asociatie de Utilitate Publica. De asemenea, se va discuta despre Revista de Instalatii.  
 
Ca strategie pe plan international, trebuie intretinute relatiile formate la CLIMA 2019. De asemenea, 
trebuie sa avem o relatie speciala cu AIIR Republica Moldova si cu ASHRAE. Intr-un numar special al 
publicatiei ASHRAE, vor aparea 50 de articole prezentate la CLIMA 2019. 
 
Dl Ioan Doboși invita CD AIIRFV sa participe la a doua Adunare Generala de filiala, organizata online 
– Adunarea Generala AIIR Filiala Banat-Timisoara. 
 
Dl Emil Iakaboș ridică cateva probleme de legislatie. Prescriptiile ISCIR sunt in curs de modificare pe 
toate domeniile. Inginerii din filialele AIIR, care sunt implicati in comisiile tehnice de standardizare si 
armonizare legislatie tehnica, nu au primit insa draftul trimis catre Bruxelles, in decembrie, spre analiza
 si eventual completare, pe motiv ca nu s-a solicitat in scris acest lucru catre ISCIR.  





14 

 

 

Ing. Mihai DIACONU           _____________________________ 

              

Director executiv 

Drd.ing. Emil IAKABOȘ     _______________________________                                                                  

 

 

Intocmit. 

Ing. Ileana Moanță                 _______________________________ 
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