
          

MINUTA  

SEDINTA DE LUCRU COMISIA TERITORIALA DOLJ – OLT 

 

1. Cuvant de prezentare si bun venit din partea organizatorilor  

- ing. Alexandru PETCU, Preşedinte Comisia DOLJ-OLT, Filiala Valahia – A.I.I.R    

2. Prezentare succinta a activitatii profesionale a domnului Conf. Univ. dr. Catalin LUNGU,  

    presedinte al Filialei Valahia - A.I.I.R. 

3. Scurta descriere a activitatii AIIR si a planurilor de viitor ale asociatiei: 

 - organizarea de conferinte la nivel local pentru intalnirea cu membri si simpatizanti, pentru 

      prezentarea obiectivelor si a perspectivelor AIIR: Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi, Brasov; 

 - organizarea Conferintei Nationale, 12-14 octombrie 2016, Sinaia; 

    - organizarea Conferintei Internatioanale RCEPB 2016, 02-03 iunie, Bucuresti; 

 -organizarea de cursuri de pregatire pentru verificatori, auditori energetici; 

 -organizarea de cursuri profesionale in diverse specialitati: utilizarea corecta a cosurilor de 

     fum, utilizarea corecta a panourilor solare, etc; 

 -organizarea de cursuri pentru prezentarea, cunoasterea si aprofundarea reglementarilor si 

     directivelor europene in domeniul energetic; 

 -dezvoltarea activitatii de lobby legislativ; 

   -planuri pentru realizarea Aliantei pt Constructii Durabile care va avea ca membri:  

     AICPS - Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri, ARACO - Asociatia Romana a 

     Antreprenorilor de Constructii, ARIC - Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti, OAR – Ordinului 

     Arhitecților din România, AIIR - Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, etc; 

 -prezentarea modului de activitate pentru sustinerea problemelor sesizate din cadrul comisiilor 

     locale sau ale membrilor AIIR; 

 -prezentarea activitatii administrative a AIIR – Filiala Valahia; 

 -organizare alegeri AIIR pt filiale - septembrie  2016 si noul Statut AIIR; 

 -scopul AIIR – transformarea asociatiei intr-o organizatie cu statut de utilitate publica. 

 



          

4. Discutii libere: 

 - Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de  

           detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015; 

 - Fonduri europene; 

 - Manageri de localitate; 

 - Costuri si valori mici ale activitatilor de proiectare impuse de institutiile bugetare datorita 

prevederilor HG 28 actualizata sau Legii 10 modificata sau alte reglementari care se aplica, impuse de 

diverse autoritati/ organisme pentru investitii - si implicatiile acestora in calitatea necorespunzatoare a 

proiectelor. Pentru un proiect complex lucreaza numerosi specialisti. Incadrarea costului proiectarii in 

limitele a 1% pana la 3% este necorespunzatoare  si insuficienta, cu consecinte in realizarea unor 

proiecte necorespunzatoare, investitii amanate, neterminate, gresit concepute, cu solutii neoptimizate. 

 - Problema proiectare + executie la licitatii: participantii  sustin  intai proiectarea  investitiilor  

dupa care sa se efectueze licitarea investitiei. La orice licitatie sau achizitie ,,proiectare si executie”  

propunerile tehnice pentru proiecte sunt conform caietelor de sarcini intocmite de personalul autoritatii 

contractante, care in majoritatea cazurilor nu poate  evalua complexitatea unui proiect - in totalitate sau 

pe specialitati - rezultand proiecte ale investitiilor care respecta caietele de sarcini (de la care nu sunt 

premise abateri)  cu solutiile propuse de personalul autoritatii – care adeseori nu sunt complete si nu 

raspund tehnic si economic unei investitii corespunzatoare. 

 - lipsa unui personal specializat in structurile administrative bugetare (consilii locale, judetene, 

primarii, etc.) cu consecinte in evaluarea corecta a proiectelor si executarea unor investitii de calitate 

indoielnica; 

 - neobligativitatea executarii SF, DALI de catre proiectanti specializati si neverificarea acestora de 

catre verificatori atestati; 

 - verificatorii de proiecte: aspectul raspunderii in contextul Legii 10/2015  raportat la stabilirea 

unor tarife de verificare corespunzatoare  pe masura responsabilitatilor acestora; 

           - aspectul  conform art. 24 din Legea 10 republicata: ,,Cheltuielile generate de  efectuarea unor 

lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica  aprobata, ca urmare a unor erori de  

proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordinator de proiect solidar cu verificatorul 

proiectului……”, Insa tot legea 10 precizeaza ca verificatorul are obligatia de a verifica cerintele 

fundamentale, a)…..g). si nu partea economica, sau liste de cantitati de lucrari. In acest caz si 

verificatorul ar trebui -  daca se mentin cerintele art. 24 –sa fie responsabilizat si printr-un tarif de 

verificare corespunzator responsabilitatii cerute acestuia. 

 



          

5. Folosirea timbrelor holografice pentru certificate energetice 

6. Prezentare carti: 

 AERUL SI APA 

 CENTRALE TERMICE URBANE 

 REVISTA DE INSTALATII A Asociatiei 

 

6. Vizita la SC POPECI UTILAJ GREU SA CRAIOVA  

 

Au participat 33 membri AIIR si OAER.      CRAIOVA 
 
Intocmit,           02.04.2016 
Alexandru PETCU         14.15 - 17.00 
Preşedinte Comisia DOLJ-OLT, Filiala Valahia  

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

    

    

   


