UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR
Organizeaza in perioada 17.11.2020 – 20.12.2020 - Cursuri de Specializare si Perfectionare

CURS 1: “Auditul energetic al cladirilor noi si

CURS 2: „Pregatire Continua Surse Regenerabile si

existente si sistemelor aferente de alimentare
cu energie termica”

Completari MC001/2020”

Cursurile programului se desfasoara in 4
weekend-uri (vinerea, sambata si duminica) :
- etapa I - constructii (teorie + aplicatii) - 24 ore;
- etapa II-1 – instalatii interioare cladire (teorie +
aplicatii) – 16 ore;
- etapa II-2 – instalatii interioare cladire (teorie +
aplicatii) – 16 ore;
- etapa III – implementarea surselor regenerabile
(teorie + aplicatii) – 20 ore;
- consultatii – 4 ore;

Cursurile programului se desfasoara in 2
weekend-uri (vinerea, sambata si duminica) :
- etapa I – Completari MC001/2020 (teorie si aplicatii)
20 ore
- etapa II – Surse Regenerabile (teorie si aplicatii) – 20
ore

Costul total al cursului este de 3000 ron (inclusiv TVA)

Costul total al cursului este de 5500 ron (inclusiv
TVA)
Inscrierea la cursuri se face in perioada : 26.10.2020 - 20.11.2020 la :
- Conf. dr. ing. Florin Delia : tel.mob. : 0722.806.281; e-mail : mirel_florin_delia@yahoo.com;
- Conf. dr. ing. Bogdan Caracaleanu : tel. mob. : 0745.98.00.46; e-mail : cara_bog@yahoo.com;
Pentru informatii suplimentare la responsabil curs:
- Prof. dr. ing. Vlad Iordache : tel. mob. : 0749.218.162; e-mail : viordach@yahoo.com;
- Conf. dr. ing. Florin Delia : tel.mob. : 0722.806.281; e-mail : mirel_florin_delia@yahoo.com;
Pentru a urma cursul de Auditor Energetic pentru Clădiri, cu specializarea Constructii si Instalatii, o persoană fizică
trebuie să fie absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditată în urmatoarele profiluri/specializari:
• instalatii pentru constructii;
• constructii civile, industriale si agricole;
• arhitectura;
• alte
profiluri
cu
conotatie
energetica
dovedita
prin
absolvirea
in
timpul
facultatii
a
unuia sau mai multora din urmatoarele cursuri, cu durata a minim un semestru, promovată în anii de studii
după cum urmează: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de
caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice, instalatii termice, instalatii frigorifice,
instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri;
•
specialiștii, absolvenți ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durată de minimum două semestre în
domeniul eficienței energetice a clădirilor/confort și eficiență în clădiri/performanța energetică a
clădirilor/tehnica auditului energetic pentru clădiri/energie, confort și dezvoltare durabilă sau care dețin titlul
științific de doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură/inginerie energetică - specializarea termoenergetică,
dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire, însoțită de foaia matricolă/suplimentul de diplomă.
Cursul de Specializare si Perfectionare de formare si dezvoltare profesionala se adresează atat Auditorilor Energetici
pentru Clădiri atestați MDRAP, cat si celor care doresc sa se specializeze in domeniul Energeticii Cladirilor. Pentru
inscrierea la curs, solicitantii trebuie sa prezinte :
•
Cerere tip pe care o vor primi la secretariatul cursului;
•
Curriculum Vitae;
•
Diploma de Licenta (copie);
•
BI / CI (copie);
•
Certificat Nastere (copie);
•
Certificat Casatorie (copie) - (in cazul doamnelor sau al domnilor care au preluat numele sotiei);
•
chitanta sau ordinul de plata care sa ateste achitarea cursului;
•
1 dosar cu sina;

