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 Asociația Inginerilor de Instalații din România – A.I.I.R. anunță începerea cursurilor de pregătire profesională 

continuă pentru prelungirea dreptului de practică pentru verificatori de proiecte și experți tehnici, pentru toate specialitățile 

de instalații, conform prevederilor Ordinului MDRAP nr. 2264/28.02.2018, art.27 (2)- lit. f. 

Acestea sunt organizate de Universitatea Tehnică de Construcții București - U.T.C.B. împreună cu A.I.I.R. si se 

adresează verificatorilor și experților tehnici atestați pentru specialitățile IS, IT, IG, IE, CI, CC care doresc să își prelungească 

dreptul de practică, respectiv oricăror altor specialiști interesați. 

Cursurile sunt structurate pe module (detaliate în anexă) cărora le este atribuit un număr de ore (unități de  învățare). 

Fiecare modul cuprinde activități de predare (cursuri) și lucrări practice (aplicații, analize de caz, dezbateri). Sunt susținute 

de cadre didactice din Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, respectiv de specialiști din mediul economic și din administrația publică. 

 Prima serie de cursuri se va desfășura în ultima decadă a lunii septembrie (datele finale vor fi definitivate în funcție 

de numărul de pre-înscrieri și de modulele alese), la U.T.C.B., Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, Bd. Pache Protopopescu 

nr 66. Următoarele serii de cursuri vor fi stabilite din două în două luni, sau în funcție de numărul de cereri de pre-înscriere. 

 Costul participării la curs este de 750 lei la care se adaugă TVA pentru persoanele care nu sunt membre A.I.I.R., 

respectiv de 650 lei la care se adaugă TVA pentru membrii A.I.I.R. Pentru cazurile în care o persoană dorește să participe la 

mai multe module de curs, vor fi calculate reduceri de prețuri aferente elementelor comune. 

La finalizarea cursurilor se vor emite de către U.T.C.B. certificate de participare pentru modulele de curs absolvite, 

conform prevederilor Ordinului MDRAP nr. 2264/28.02.2018, art.27 (2)- lit. f.. 

 Fiecare serie de curs propune:  pentru verificatori de proiect: 20-45 participanți, 

       pentru experți tehnici:            15-25 participanți, existând posibilitatea repetării  

      periodice a cursurilor, în funcție de numărul de solicitanți. 

 Pentru prima serie de cursuri, așteptăm înscrierile dvs. până la data de 19 august 2019. Înscrierile la curs se fac prin 

intermediul A.I.I.R. (e-mail: aiir.cursuri.vtp.ext@gmail.com), menționându-se numele si prenumele, date de contact, 

modulul/modulele de curs pentru care se face pre-înscrierea, perioada dorită pentru cursuri, respectiv modul de plată pentru 

care se optează și datele de facturare. 
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