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Curs complet revizuit, avizat de MDRAP, pentru pregătirea 
specialiştilor în vederea atestării ca AUDITORI ENERGETICI 

PENTRU CLĂDIRI  

20 septembrie – 27 octombrie 2013 
 

SE PREDAU INCLUSIV PROCEDURILE DE CERTIFICARE A 
APARTAMENTELOR SI CLADIRILOR TERTIARE. 

 
 

Cursurile sunt organizate de AIIR-Filiala VALAHIA şi se vor desfăşura în incinta Facultăţii 
de Inginerie a Instalaţiilor pe parcursul a 6 week-enduri, în două etape: 

 
 etapa 1: parte teoretică (in week-end, vineri orele 16-18, sâmbătă 9-18, 
duminică 9-13)  

 etapa 2: parte de aplicaţii ( in week-end, vineri orele 16-18, sâmbătă 9-18, 
duminică 9-13) 
 

Cost  doar  pentru  modulul  de  aplicaţii:  1650  Lei (pot  participa doar la modulul de  
aplicaţii specialiştii  care  au  mai urmat un  curs  de pregătire auditori energetici 
organizat de AIIR sau de Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor-UTCB). 

 
Absolvenţii cursului primesc: 

 

 

 DVD cu prezentările conferenţiarilor şi documentaţie completă privind întocmirea 
auditului energetic 

 Curs tipărit (MC 001 revizuită) 

 CERTIFICAT de absolvire eliberat de către AIIR, AIIR-FVB şi Facultatea de 
Inginerie a Instalaţiilor-UTCB, care permite depunerea la MDRT a dosarului în 
vederea susţinerii examenului de auditor energetic. 

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri ne puteţi contacta prin tel/fax 021.252.42.95,  
e-mail la office@aiiro.ro sau dna Adriana PETRE, mobil 0744.13.43.84, de luni până vineri 
între orele 9.00 şi 16.00. 
 
IMPORTANT!!! Un specialist pentru a urma cursurile de pregătire în vederea atestării 
ca auditor energetic trebuie să îndeplinească condiţiile: 
- vechime minimă în meserie de 3 ani pentru gradul II sau 5 ani pentru gradul I şi 
- să fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii 

sau 

- să fie inginer constructor, absolvent al unei facultăţi de construcţii sau 

- să fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectură sau a unei facultăţi de 
construcţii şi arhitectură sau 
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- să fie inginer, absolvent al unei facultăţi tehnice şi care dovedeşte prin existenţa în 
foaia matricolă/suplimentul de diplomă de studii universitare promovarea uneia sau 
mai multor discipline de învăţământ, cu o durată de minimum un semestru, având 
ca obiect higrotermica construcţiilor, energetica  clădirilor, termodinamică, 
termotehnică, transfer de  căldură şi masă,  construcţii, materiale  de construcţii, 
maşini termice, instalaţii termice,  instalaţii frigorifice,   instalaţii de 
ventilare/climatizare,  aparate  electrice,  instalaţii  electrice  şi  automatizări  pentru 
clădiri. 

 
În primele 2 zile de la începerea cursului solicitanţii trebuie să prezinte: 

 
1.  cerere tip pe care o vor primi la secretariatul cursului 
2.  curriculum vitae 

3.  copie Diploma de Licenţă 

4.  copie BI / CI 

5.  fotografii tip diplomă sau paşaport 

6. copie după chitanţă sau ordinul de plată care să ateste achitarea cursului (preferabil 
să fie transmisă prin fax/e-mail până la data limită de înscriere la curs) 

7. eventual, dovada privind calitatea de membru AIIR (chitanţa/factură plata 
cotizaţie). 

 
Plata pentru rezervarea locului la curs (2500 Lei) se face anticipat prin OP (AIIR-Filiala 
Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, tel/fax 021/252.42.95, CUI RO-31327828, 
cont bancar nr.  RO48BRDE410SV86008754100 deschis la BRD Filiala Calderon 
Bucureşti) sau cash la sediul  secretariatului AIIR-Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, 
dna Adriana PETRE. Se trimite apoi pe fax  copia după OP/chitanţă cu numele, 
telefonul şi adresa de e-mail a participantului. 

 
!!!Membrii AIIR înscrişi până la 15 martie 2013 beneficiază de 25% reducere. 

 
BIBLIOGRAFIA SE POATE CONSULTA LA SEDIUL AIIR-FVB. 

 
CURSUL SE VA FINALIZA CU UN PROIECT ȘI O TESTARE IDENTICĂ CU CEA DE 
LA EXAMENUL DE ATESTARE AUDITORI ENERGETICI ORGANIZAT DE MDRAP. 


