UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională
Organizează în cadrul Cursului de specializare « Auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi
sistemelor aferente de alimentare cu energie termică » pregătirea de specialitate a candidaţilor la
atestarea ca Auditor Energetic pentru clădiri, gradul profesional I şi II, specializările construcţii şi
instalaţii.
Conform prevederilor Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
(MO683/8.10.2010), această pregatire se realizează printr-un modul de teorie şi unul de aplicaţii.
Modulul de teorie cumulează 100 ore, din care 60 ore sunt destinate specializării Construcţii şi
restul de 40 ore specializării Instalaţii.
Modulul de aplicaţii cumulează 50 ore, din care :
• primele 20 de ore au ca obiect evaluarea certificatului de performanţă energetică pentru
un apartament de bloc şi se desfăşoară sub directa îndrumare a cadrelor didactice;
• ultimele 30 de ore au ca obiect evaluarea certificatului de performanţă energetică pentru
blocul din care face parte apartamentul deja analizat; acestea urmează să se desfăşoare ca
ore de verificare şi consilierat în cadrul unor întâlniri periodice cu îndrumătorii de
proiect.
Pentru modulul teoretic, participanţii primesc gratuit un suport de curs (în format tipărit sau
electronic), iar pentru modulul aplicativ un îndrumător de proiectare.
La curs se pot înscrie toţi specialiştii - persoane fizice, care deţin pregătirea profesională generală
prevăzută în art.11 al “Regulamentului de atestare” şi îndeplinesc toate celelale condiţii indicate în acest
Regulament. Cu predilectie, acest curs este destinat specialistilor care nu au absolvit o facultate cu profil
de instalatii pentru constructii, sau nu au activat direct in acest domeniu.
Cursul se va desfăşura în perioada octombrie 2013 - decembrie 2013, în zilele de sâmbătă (8
ore) şi duminică (4 ore), timp de 10 saptamâni consecutive (sau la intervale stabilite de comun acord cu
participanţii fără a se depăşi o durată totală de 3 luni). Costul total al cursului este de 3000 de lei inclusiv
TVA, şi se plăteşte la casieria UTCB, pe baza unui contract între părţi. Plata se poate face integral sau în
două rate egale, prima la începutul cursului şi cea de a doua , odata cu începerea modulului de Instalaţii.
La sfârşitul celor 150 ore de pregătire se susţine un examen de absolvire a cursului, care va
consta într-un examen tip test - grilă şi în prezentarea şi susţinerea proiectului întocmit în timpul
modulului de aplicaţii. În baza rezultatului, la acest examen, fiecărui cursant i se eliberează un certificat
de absolvire, document ce se constituie ca piesă obligatorie în dosarul de înscriere la examenul de
atestare ca A.E., examen organizat de M.D.R.T.
Cursul va începe in ziua de sâmbătă 12 octombrie în localul Facultăţii de Construcţii Civile din
Bucureşti, la ora 8,45.
Înscrierea se face la D-na secretar Aurelia Gherghina, la numărul de telefon 021/242.12.08/132.,
şi 021/242.11.63 de preferat pană la data de 27 septembrie 2013.
Pentru informaţii suplimentare se va apela la responsabilul de curs, prof. univ.dr. ing. Horia
Asanache, telefon – 0726.386.636.
Cursul se va desfăşura cu un număr minim de 20 cursanţi.
La înscrierea la curs solicitanţii trebuie să prezinte următoarele acte:
• O cerere tip pe care o vor primi la secretariatul cursului;
• Curriculum Vitae;
• Diploma de licenţă (copie);
• BI/CI (copie)
• Certificat de naştere (copie);
• Certificat de căsătorie (copie) – în cazul doamnelor;
• 2 fotografii tip diplomă sau paşaport;
• Chitanţa sau ordinul de plată care să ateste achitarea cursului;
• 1 dosar cu şină.

