
 

ANUNȚ IMPORTANT, 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din cadrul Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, ȋn colaborare cu ASOCIAȚIA INGINERILOR DE 

INSTALAȚII DIN ROMÂNIA – FILIALA MOLDOVA, organizează în perioada 

19.11.2011 – 11.12.2011.  

Cursuri de pregătire având ca obiect  

METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANŢELOR ENERGETICE ALE 

CLĂDIRILOR MC 001-2006  

 necesară pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de atestare ca 

Auditor energetic 

Cursurile vor avea loc la sediul Catedrei de Instalații pentru Construcții, Iași, Str. D. 

Mangeron, Nr.45 A, etajul 2, amfiteatrul A1, în zilele de Vineri, orele 16-20, Sâmbătă 08-14 – 

16-20 și Duminică, între orele 08-14, conform următorului program : 

- Modul 1 – Legislatie specifica ; 

- Modul 2 – Anvelopa cladirii ; 

- Modul 3 – Instalatii ; 

- Modul 4 – Auditul si Certificatul energetic. 

Programul va fi stabilit de comun acord pe data de 19.11.2011. 

Cursurile se finalizează cu un test de verificare ȋn baza căruia se eliberează Adeverința 

de absolvire care va fi anexată la Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de atestare 

ca Auditor energetic. 

TAXE SI MODALITĂȚI  DE  PLATĂ 

 

Taxa de participare este de 2000 RON + TVA. 

Membrii AIIR – Filiala Moldova – Iași (cu plata la zi a cotizației pe anul 2011) 

beneficiază de reducere de 25% conform statutului. 

Persoanele interesate să urmeze Cursul de pregătire a auditorilor energetici vor achita 

taxa de participare integral la ȋnceperea cursului. 

 

Plata se va face ȋn contul Asociației Inginerilor de Instalații din Ramȃnia  (AIIR) -

Filiala Moldova, Cod  fiscal  27382310, Cod IBAN  RO09RNCB0175118532010001 deschis 

la B.C.R. Iaşi cu mențiunea "Plată pentru curs auditori". 
Copia dupa ordinul de plată va fi trimisă pentru luare ȋn evidență pe adresa de e-mail: 

aiiro.filialamoldova@yahoo.com  

 

Absolvenții cursurilor primesc DVD cu : 

- Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, MC001-2006 

- Procedurile de certificare a apartamentelor 

- Prezentările susținute ȋn cadrul cursurilor 

 

Relații suplimentare 

Catedra de Instalații pentru Construcții 

Str.Mangeron 45 A 
Iași, 700050 
Tel.  +40 232 278 680, int. 1249;1257; 1258; 
 

mailto:aiiro.filialamoldova@yahoo.com


 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Atestarea auditorilor energetici se face ȋn conformitate cu reglementarea tehnică 

„Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri" aprobată prin 

ORDIN   Nr. 2237 din 30 septembrie 2010 publicat ȋn Monitorul Oficial al Romăniei, 

partea I, nr. 683/08.10.2010. 

Dosarul de inscriere pentru examenul de atestare se depune la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, care programeaza data si locul sustinerii. 

 

Pentru ȋnscrierea ȋn Asociația Inginerilor de Instalații din Romȃnia, ca persoane fizice sau 

juridice, formularele de adeziune pot fi ridicate de la sediul Catedrei de Instalații pentru 

Construcții – Iași, sau de pe site-ul www.aiiro.filialamoldova.go.ro 

 

 
 

http://www.aiiro.filialamoldova.go.ro/

