Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România-FILIALA VALAHIA
Ro-13274270, IBAN RO15BRDE410SV44539004100, BRD-Calderon Bucureşti,
Bdul Pache Protopopescu nr.66, Sector2, 021414 Bucureşti
tel. 021/252.42.95, www.aiiro.ro
________________________________________________________________________________

ADEZIUNE
- STUDENT -

pentru înscriere în
ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA
Subsemnatul(a) numele........................................................., prenumele…...........................…........………..............,
domiciliat(ă) în localitatea.........................................................., sectorul (judeţul)................................................,
str ......................................…………….,
nr ....…, Bl........, sc…..,
et…..., ap...…, BI/CI seria....,
număr….....……….........,
eliberat
de
...................................................................,
email…..…………………............................................., aflat în anul de facultate / master / doctorat................, la
Universitatea................................................................... ......................................................................................, din
localitatea ….................................................................., str……………………………………………………,
nr…............., tel/fax …………........…. / .........….................,
Solicit înscrierea ca membru(ă) persoană fizică, în ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN
ROMÂNIA, pentru a beneficia de drepturile asigurate membrilor săi şi anume:
- informarea membrilor AIIR asupra apariţiei şi modificărilor normelor din domeniul instalaţiilor prin
intermediul revistei INSTALATORUL şi asigurarea accesului la această revistă;
- oferirea gratuită a unui abonament pe un an la revista INSTALATORUL, în valoare de 80 lei/an;
- asigurarea accesului membrilor asociaţiei (pe baza contractuală) la pagina WEB – AIIR;
- recomandarea din partea asociaţiei (recomandare acordată de catre preşedintele filialei AIIR de care aparţine
solicitantul) pentru examenul de verificator de proiecte sau expert tehnic pentru specialităţile gaze, sanitare,
încălzire şi ventilare, pentru examenul de auditor energetic sau pentru examenele de autorizare în cazul
îndeplinirii condiţiilor de înscriere;
- asigurarea cu precădere a accesului la cursurile de formare şi perfecţionare profesională şi beneficiere de
reducere cu 25% a taxei pentru cursuri;
- asigurarea cu precădere a accesului la conferinţe, simpozioane şi expoziţii de specialitate organizate de AIIR
şi beneficiere de reducere cu 50% a taxei de participare;
Sunt de acord cu plata taxei de înscriere* de 25 RON şi a cotizaţiei anuale, de 50 RON în contul AIIR nr.
RO28RZBR0000060000667637 deschis la RAIFFEISEN BANK – Agenţia DECEBAL.
Alăturat prezentei adeziuni ataşez următoarele documente:
- copie de pe carnetul de student vizat la zi;
- C.V.;
- fotografie color 3,5 x 3,8 cm. pentru legitimaţie (cu numele înscris pe spatele fotografiei);
- ordinul de plată pentru taxa de înscriere şi cotizaţia anuală.
*Obs: Taxa de inscriere şi cotizaţia sunt cu 50% mai mici faţă de valorile normale. După terminarea perioadei
de studenţie, cotizaţia anuală va fi la cota normală, respectiv 100 lei/an.

Data ....................….....

..........................................
( semnătura )

