
ANUNT IMPORTANT, 
 
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în 
colaborare cu ASOCIAŢIA ACADEMICĂ DE CONSTRUCŢII "Prof. ANTON ŞESAN", organizează, în perioada 
26.02.2011 – 03.04.2011, cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenului de atestare ca auditor energetic pentru 
clădiri. 
 
Cursurile vor avea loc la sediul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii, corpul R, amfiteatrul  04.R, în zilele de Sâmbătă (orele 
8-14; 16-20) si Duminică (orele 8-14). 
 
Cursurile se finalizează cu o lucrare de audit, pe care absolvenţii o vor prezenta la examenul de atestare. 
 
ÎNSCRIEREA LA CURS 
Taxa pentru cursurile de auditori este de 2000 lei şi se achită, integral până la începerea cursurilor, în contul: 

SOCIETATEA ACADEMICĂ DE CONSTRUCŢII "Prof. Anton ŞESAN" (S.A.C.S.) 
COD FISCAL RO26787501; COD IBAN : RO20RNCB0175033606350001; BCR IASI 

Copia după ordinul de plată va fi trimisă, pentru luare în evidenţă, pe adresa de e-mail: dascvio@ce.tuiasi.ro  
 Participanţii la curs primesc un DVD cu documentaţia prezentată.  
 
Persoana de contact :  
Ing. Viorica DASCĂLU 
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii; Catedra de Construcţii Civile şi Industriale 
B-dul D. Mangeron 43, 700050 Iaşi 

 0746396044 ; 0232-278683 int. 1421 (orele 9-14) 
dascvio@ce.tuiasi.ro ; viorica_51@yahoo.com 
 
INFORMATII SUPLIMENTARE  
http://www.mdrt.ro/constructii/metodologia-de-calcul-al-performantei-energetice-a-cladirilor 
 
Art. 15 - Solicitantul, cetăţean român, în vederea înscrierii la examenul de atestare ca auditor energetic pentru 
clădiri, înregistrează cererea la autoritatea competentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a, 
însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente: 
a) act de identitate al solicitantului, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în 
copie; 
b) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru 
exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri; 
c) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că 
solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar; 
d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după 
caz, în copii legalizate, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată, în cazul absolvenţilor români 
cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1), obţinută în străinătate; 
e) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cuprinzând detaliat pregătirea profesională şi 
experienţa profesională dobândită în activităţi corespunzătoare profilului şi specialităţii absolvite; 
f) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară 
activităţi pe bază contractuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, din care să rezulte experienţa 
profesională în profilul şi specialitatea absolvită; 
g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a 
instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/doctor în inginerie 
civilă/mecanică/arhitectură, în copie; 
h) document de plată a tarifului în contul INCD URBAN-INCERC în cadrul căruia funcţionează secretariatul 
tehnic al comisiilor de examinare, în original; 
i) două poze color, format 5/4 cm.” 
 
Precizări 

1. Dosarul cuprinzând cererea şi documentele anexate acesteia pentru înscrierea la examenul de 
atestare ca auditor energetic pentru clădiri se depune la Registratura generală a M.D.R.T. din str. 
Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti  

2. Tariful pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri este de 450 lei conform Deciziei nr. 
206/P/13.10.2010 a Directorului General al INCD URBAN – INCERC, sumă ce se virează în contul 
INCD URBAN–INCERC nr. RO87RNCB0082008314840001 deschis la BCR Sucursala Unirea, 
Bucureşti, Codul Unic de Înregistrare - CUI 26752660.  


