
Data 
incepere 
curs 

Denumire Taxa 
participare 

[LEI] 

Membrii  
AIIR si 

(+tva) 

OAER  

Modul 
Nr. ore 

17 februarie 
–  19 martie 

Curs de pregatire a specialistilor in vederea atestarii 
ca auditori energetici pentru cladiri 
 
http://www.aiiro.ro/aiiro/filiala-valahia/-264.html 

2500 1875 5 
Weekend-

uri ....                                     
80 h 

3 martie  Curs de pregătire ”Proiectarea clădirilor nZEB” 
(se amana la o data care va fi anuntata) 

1000 750 8 h 

24 martie Curs de pregătire  ”Nivelurile de cost optim al 
cerinţelor minime de performanţă energetică pentru 
clădiri şi elementele de anvelopă ale acestora” 
 
(se amana la o data care va fi anuntata) 

1000 750 8 h 

31 martie –                          
      2 aprilie 

Cursuri de formare continua a auditorilor energetici 
in vederea reatestarii 
 
(se amana la o data care va fi anuntata) 

1500 1125 24 h 

4-6 mai Curs de pregătire a specialiștilor în vederea 
autorizării verificatorilor de proiecte, specializareaIs 

http://www.aiiro.ro/evenimente/cursuri/25/ 

2000 1500 24 h 

5-7 mai Curs de pregătire a specialiștilor în vederea 
autorizării verificatorilor de proiecte, specializarea It 
 
http://www.aiiro.ro/evenimente/cursuri/25/?p=2 

2000 1500 24 h 

Perioada Denumire Eveniment Locul Contact 

30 ianuarie Sedinta Comitetului Director 

AIIR 

Facultatea de 
Inginerie a Instal. 
 

www.aiiro.ro office@aiiro.ro 

16 februarie 

 

Masa rotunda  
prezentare Clima 2019. 
Participare pe baza de invitatie 

Facultatea de 
Inginerie a 
Instalatiilor (FII-
UTCB), 

www.aiiro.ro 
office@aiiro.ro 

18-19 mai Conferinta AIIR-Fil. Transilvania Cluj-Napoca aiir-transilvania@hotmail.com 

8-9 iunie  
 

A IX – a Editie a Conferintei 
Internationale „Performanta 
Energetica a Cladirilor si 
Instalatiilor Aferente - RCEPB” 

Facultatea de 
Inginerie a Inst.(FII- 
UTCB), Bd. P. 
Protopopescu Nr. 66 

www.rcepb.ro; office@rcepb.ro. 

6-7 iulie Conferinta AIIR –Filiala Modova Iasi aiiro.filialamoldova@yahoo.com 

4-6 octombrie A 52 – a Editie a Conf. Nationale 
cu particip. Intern. „Instalatii 
pentru Mileniul III”,SINAIA 

Centrul Intern. de 
Conferințe Casino, 
Bulevardul Carol I  

www.aiiro.ro; office@airo.ro 

Membrii AIIR & OAER beneficiaza de o reducere de 25% pentru participarea la cursuri si de o reducere de 50% 

pentru participarea la evenimente 


