
PLAN MANAGERIAL  

AIIR FILIALA BANAT TIMIȘOARA 2020-2024 

Art. 5. Scopul constituirii A.I.I.R. FILIALA BANAT – TIMIȘOARA este de a crea 
cadrul organizatoric în vederea promovării măsurilor, conceptelor și acțiunilor care să 
conducă la susținerea intereselor  profesionale și sociale, precum și la creșterea calității 
activității inginerilor de instalații din domeniile de învățământ, cercetare, proiectare, 
execuție și exploatare, precum și a verificatorilor de proiecte , experților tehnici și 
auditorilor energetici pentru realizarea unor instalații eficiente și a unor clădiri performante 
energetic. 

Art. 6. Obiectivele principale ale A.I.I.R., FILIALA BANAT – TIMIȘOARA sunt: 
 a) ridicarea nivelului științific și de pregătire profesională a cadrelor tehnice din 

domeniul instalațiilor de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, sanitare, gaze naturale și gaze 
petroliere lichefiate, fluide tehnice, iluminat, electrice, automatizări și surse noi de energie 
pentru clădiri și ansambluri de clădiri, instalații și echipamente de colectare, transport și 
stocare finală a deșeurilor, instalații și echipamente pentru protecția mediului; 

b) promovarea științei și tehnicii moderne în domeniul instalațiilor; 
c) sprijinirea și promovarea tinerilor ce dovedesc calități profesionale deosebite; 
d) promovarea schimbului de idei între membrii asociației; 
e) asigurarea documentării tehnice în domeniul instalațiilor; 
f) participarea la elaborarea și analiza actelor normative, a prescripțiilor tehnice și a 

programelor de cercetare din domeniul instalațiilor; 
g) colaborarea cu alte asociații similare din țară și din străinătate sau cu organizații 

internaționale; 
h) sprijinirea inițiativelor privind perfecționarea activității din învățământ, cercetare, 

proiectare, execuție și exploatare din domeniul instalațiilor; 
i) susținerea revendicărilor profesionale ale cadrelor tehnice din domeniul instalațiilor; 
j) promovarea legalității și a eticii profesionale în  activitatea tehnică și în relațiile 

dintre membrii asociației; 
k) asigurarea asistenței tehnice, la cerere, în cazul unor litigii tehnice, sau a unor 

divergențe tehnice între membrii asociației; 
l) asigurarea asistenței tehnico-ştiinţifice sau a expertizei tehnice prin experți tehnici 

atestați ai asociației, la cerere, pentru soluționarea unor probleme de importanță deosebită; 
m) participarea la inițierea de proiecte legislative sau participarea la elaborarea de 

reglementări tehnice de specialitate; 
n) reprezentarea intereselor tehnice și profesionale ale membrilor asociației în fața 

organelor centrale și locale; 
o) implementarea unui sistem coerent de pregătire continuă în domeniul instalațiilor și 

energeticii clădirilor; 
p) promovarea și susținerea acordării de titluri, distincții și medalii în  domeniul 

instalațiilor 
q) promovarea creșterii calității materialelor și echipamentelor pentru instalații 



r) stabilirea programelor de studii, cercetări și de prescripții tehnice care se        
elaborează prin finanțare din partea asociației; 
   s) informarea periodică a membrilor asociației, prin REVISTA DE INSTALAŢII, 
asupra evoluției prescripțiilor tehnice, asupra studiilor și cercetărilor ce se efectuează în țară și 
în străinătate, promovarea standardelor europene și internaționale din domeniul instalațiilor și 
creșterii performanței energetice a clădirilor și a instalațiilor aferente; 

t) analizarea de către comisia de specialitate a prescripțiilor tehnice din domeniul 
instalațiilor și emiterea avizului de specialitate în vederea aprobării lor; 

u) colaborarea sau asocierea cu asociații profesionale și patronale, cu alte organisme 
similare din țară sau din străinătate în vederea  sprijinirii în comun a măsurilor legislative sau 
administrative care prezintă interes pentru asociație și membrii acesteia; 

Având în vedere Scopul si Obiectivele Principale ale A.I.I.R. FILIALA BANAT – 
TIMIȘOARA, stabilite prin statut Planul Managerial se va axa pe următoarele direcții: 

1. Învățământ, Cercetare - dezvoltarea și promovarea învățământului de specialitate, 
atât la nivelul universitar, cât si la nivelul liceal și profesional, pentru promovarea în 
rândul tinerilor a profesiei de inginer cu specializarea instalații in construcții cât și a 
profesiilor de tehnician, maistru și instalator cu specializarea instalații în construcții. 
Parteneri 

- Universitatea Politehnica Timișoara 
- ICER – Institutul de Cercetare pentru Energii Regenerabile 
- Inspectoratul Școlar Judetean Timiș 
- Colegiul Tehnic de Vest 
- Colegiul Tehnic Ion Mincu 
- Fundația Româno – Germană 

2. Proiectare, execuție, exploatare,mentenanță, cadru normativ - sunt patru  direcții 
majore de orientare a activității AIIR. Suportul legislativ dat de cele doua legi fundamentale 
pentru activitatea în construcții și anume Legea 10 actualizată - privind calitatea în construcții 
și Legea 50 actualizată – privind autorizarea lucrărilor în construcții, creează  premisa 
redobândirii utilității și a demnității profesiei și a domeniului de activitate pe care îl 
reprezentăm - instalații in construcții.  

Colaborarea cu ISC , ISU și Institutiile Publice de Administratie Regionale, Judetene si 
Locale pentru identificarea unor probleme de specialitate de interes regiomal,judetean si local. 

Partener ADR – Vest. 

3. Certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care 
prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții;  

   Certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care 
execută lucrări de construcții; 

   Perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în 
domeniul construcțiilor."; 



 toate aflate sub incidența Legii 10 – privind Calitatea in Construcții și a modificărilor 
ulterioare Legea nr. 163-2016 și Ordonanța de urgență nr. 6/2018, să se facă cu implicarea 
directă a Patronatelor în Construcții și a Asociațiilor Profesionale. Se asigură astfel 
externalizarea  unor activități ale MLPDA, cu creșterea ponderii inițiativei private, prin 
implicarea entităților amintite. 

 Partener ARACO 

 4.  AIIR - Asociație Profesională de Utilitate Publică  

 5. Cooperarea internațională ( REHVA/ASHRAE) în vederea promovării 
politicilor și a strategiilor europene în domeniile Performantei energetice a clădirilor și a 
Confortului în clădiri, Reabilitarea Clădirilor Istorice în perspectiva Timișoara Capitala 
Culturala Europeana 2023. 

 Partener Primaria Timisoara. 

 6. Propuneri de modificare a Statutului AIIR si a AIIR FILIALA BANAT – 
TIMIȘOARA, în vederea optimizarii organigramei si a structurii de functionare a asociatiei. 
(Consiliu Director, Birou Executiv, Consiliu de conducere, Comisii Teritoriale), și a atragerii 
de cat mai multi membri activi. 

 7. Îmbunatatirea comunicarii prin facilităti  Media ( Internet și Publicații de 
Specialitate la nivel regional ) 

 8. Conferința Internațională „ Instalații pentru Construcții și Confortul 
Ambiental”  

Timișoara la 30 septembrie 2020                                              Dr. ing. Ioan Silviu Doboși 


