
Ordinul Auditorilor Energetici din România OAER www.oaer.ro realizează, cu sprijinul Asociaţiei
Inginerilor de Instalaţii din România, AIIR - Filiala Valahia www.aiiro.ro și al Facultăţii de Inginerie a
Instalaţiilor, FII – UTCB www.instalatii.utcb.ro, cel mai important sondaj în rândul auditorilor
energetici pentru clădiri.

Chestionarul a fost conceput în scopul sprijinirii activităţii auditorilor energetici pentru clădiri. 

Răspunsurile dvs. sincere şi cât mai precise sunt foarte importante pentru reuşita cercetării; acestea vor rămâne
confidenţiale, fiind utilizate doar pentru prelucrarea datelor și realizarea unui raport statistic care va fi publicat pe
www.aiiro.ro și www.oaer.ro, în secţiunea destinată membrilor si prezentat in cadrul evenimentelor de profil.

Chestionarul cuprinde 19 întrebări iar pentru completarea acestuia estimăm un timp necesar de maxim 5 minute.

Ca apreciere pentru sprijinul acordat, oferim tuturor auditorilor energetici care răspund inițiativei noastre:

- un discount de 10% la cursul de pregătire continuă a auditorilor energetici organizat de AIIR - Filiala Valahia
http://aiiro.ro/cursuri

şi, prin tragere la sorţi:

- 3 premii a câte 100 de timbre holografice de securizare a CPE (valoarea de 100 lei/premiu); 

- MARELE PREMIU constând într-o excursie de 3 zile (un week-end) pentru 2 persoane în Delta Dunării (în valoare de
aproximativ 800 lei).

Câştigătorii premiilor vor fi anunţaţi în urma tragerii la sorți si postati pe site-urile www.oaer.ro. și www.aiiro.ro.

Prenume, Nume

Locație

Ocupație

Adresă email

< 35 ani

35 – 45 ani

45 – 55 ani

55-65 ani

> 65 ani

Sondaj Auditori Energetici pentru Clădiri

Vă rog să vă introduceți datele:

Intervalul de vârstă în care vă încadraţi:1



 

 

doar întocmire certificate de performanţă energetică

doar întocmire audituri energetice

întocmire certificate de performanţă energetică şi audituri energetice

fără activitate în acest domeniu

 

OAER

AIIR

AAECR

OAR

Nu sunt înscris în nici o asociație profesională

Altă asociaţie de profil, vă rugăm specificaţi 

 

Da

Nu

Nu stiu inca

Sunt deja membru OAER

Care este Facultatea Tehnică absolvită ? Din ce oraş ?

Aţi desfăşurat sau desfăşuraţi în prezent una dintre
următoarele activităţi din domeniul auditului energetic pentru
clădiri:

Sunteţi membru al: (mai multe răspunsuri posibile)

Doriţi să deveniţi membru OAER?

2

3

4

5



 

Da

Nu

 

Da

Nu sunt decis

Nu e cazul

Nu, specificaţi motivul 

 

Da

Nu, dar doresc mai multe informaţii

Nu şi nu doresc mai multe informaţii

 

Da

Nu

Nu știu

 

Doriţi transmiterea electronică a unui set de informaţii privind
OAER ?

Deoarece fraudarea certificatelor de performanţă energetică a
fost semnalată în numeroase rânduri, OAER şi AIIR au propus
utilizarea de către auditorii energetici, pentru fiecare CPE, a
unui timbru holografic de securizare, în valoare de 1
leu/bucata. Sunteţi de acord cu utilizarea acestui timbru ?

Din 2008, AIIR şi ulterior OAER organizează anual, împreună
cu FII-UTCB, Conferinţa Internaţională RCEPB - Performanţa
Energetică a Clădirilor şi Instalaţiilor Aferente. 
Sunteţi la curent cu această acţiune?

Doriţi să participaţi în 2015 la acest eveniment (detalii pe
www.rcepb.ro) ? Membrii AIIR şi OAER beneficiază de 50%
reducere. Înscriere gratuită pentru studenţi şi speakeri ai
conferinţei.
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Doar în oraşul şi/sau judeţul de referinţă

În oraşul, judeţul de referinţă şi judeţele învecinate

La nivel naţional

Nu e cazul

 

PFA (Persoană Fizică Autorizată)

Ca angajat al unei companii

În numele propriei companii

Nu e cazul

Sub altă formă decât cele menționate, vă rugăm specificați 

 

< 10 buc

10 – 50 buc

50 - 100 buc

100 - 300 buc

300 - 500 buc

500 - 1000 buc

> 1000 buc

> 2000 buc

Nu e cazul

 

< 10 buc/lună

10 - 30 buc/lună

30 - 50 buc/lună

50 - 100 buc/lună

Unde vă desfăşuraţi activitatea de auditor energetic ?

Întocmiţi serviciile de certificare energetică în calitate de: (mai
multe răspunsuri posibile)

Câte Certificate de Performanţă Energetică aţi emis până în
prezent ?

Care este media lunară de întocmire a certificatelor de
performanţă energetică ?
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> 100 buc/lună

Nu e cazul

 

Nu a fost cazul

Nu

Da, vă rugăm specificaţi 

 

 

Da, la un preţ de maxim 100 lei

Da, la un preţ de maxim 150 lei

Da, indiferent de costuri

Nu

Nu e cazul

 

Nu este cazul

Aţi întâmpinat probleme în desfăşurarea activităţii dvs.
cauzate de neconcordanţe sau erori cuprinse în MC001 sau în
legi, norme, documente oficiale din domeniul Performanţei
Energetice a Clădirilor şi Instalaţiilor Aferente ?

Aveţi propuneri de completare/corectare a MC001 ? În caz
afirmativ, vă rugăm specificaţi.

FII – UTCB, OAER şi AIIR doresc să reactualizeze MC
001/2006. 
Aţi fi dispus/(ă) să achiziţionaţi MC001/2006, varianta
actualizată, la un preţ de 100 ... 150 lei ?

În afară de activitatea de auditor energetic mai desfăşuraţi şi
alte activităţi din care obţineţi venituri ?
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Nu

Da, vă rugăm specificaţi 

 

Nu este cazul

Allplan-Nemetschek

Doset-Pec

AllEnergy (Algorithm)

Termoexpert

Excel propriu

Altul, vă rugăm specificaţi 

 

Da

Nu

 

 

Ce soft de calcul utilizaţi pentru desfăşurarea activităţii de
auditor energetic pentru clădiri ? (mai multe răspunsuri posibile)

AIIR organizează în prezent cursul de pregătire continuă
Determinarea consumului de energie în cazul utilizării surselor
regenerabile de energie http://aiiro.ro/cursuri/ 
Sunteţi interesat/ă de cursuri/traininguri/evenimente cu
scopul de a vă pregăti continuu în acest domeniu ?

Sugestii/Propuneri/Observații/Mențiuni:
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