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Sponsorul este important pentru noi.
Ne susținem interesle oneste reciproc.
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DOSETIMPEX, DARO PROIECT, DEMARK CONSTRUCT
SOMIAL CONSTRUCT, AQUA VEST, AQUATIM, GRUNDFOS
WILO, VIESSMANN, HILTI, DENCO HAPPEL - FLÄKTGROUP

Obiectivele principale ale A.I.I.R., Filiala Banat-Timișoara sunt:
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.

Consiliul de conducere AIIR BANAT-TIMIȘOARA

Preşedinte de onoare:
Profesor Emerit Adrian Retezan
Tel. 0040754 020502
Email:

Preşedinte:
Dr. Ing. Ioan-Silviu Doboşi
Tel. 0040722 259249
Email:
ioansilviu@dosetimpex.ro

adrian_retezan@yahoo.com

Vicepreşedinte:
Dr. Ing. Ştefan Dună
Tel. 0040722 514305
Email:
stefan@demarkconstruct.ro

Vicepreşedinte:
Profesor Dr. Ing. Ioan Borza
Tel. 0040722 658209
Email:
ioan.borza@upt.ro

Director executiv:
Ing. Nicoleta-Elena Kaba
Tel. 0040751 066041
Email:
banat@aiir-timisoara.ro

Comisii de specialitate:
1) Aplicaţii inginereşti: Profesor Emerit Adrian Retezan
2) Baza de inovare şi învăţământ tehnic: Conf. Dr. Ing. Silviana Brata
3) Relaţii publice, media şi publicaţii: Ing. Nicoleta-Elena Kaba
4) Cooperare internaţională: Dr. Ing. Remus Retezan
5) Comisia de cenzori: Ş.L. Dr. Ing. Cristian Păcurar
6) Comisia de onoare: Profesor Emerit Adrian Retezan

A ﬁ membru AIIR înseamnă să participi la formarea cadrului normativ
și legislativ din domeniul instalațiilor pentru construcții, sprijin în formarea
profesională, susținere unitară a nișei profesionale și aﬁrmare.
Te așteptăm să devii membru!

- 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 şi ansambluri de clădiri, instalații și echipamente de colectare,
transport și stocare ﬁnală a deșeurilor, instalații și echipamente pentru protecția mediului;
- promovarea științei și tehnicii moderne în domeniul instalațiilor;
- sprijinirea și promovarea tinerilor ce dovedesc calități profesionale deosebite;
- asigurarea documentării tehnice în domeniul instalațiilor;
- participarea la elaborarea și analiza actelor normative, a prescripțiilor tehnice și a programelor de cercetare din
domeniul instalațiilor;
- colaborarea cu alte asociații similare din țară și din străinătate sau cu organizații internaționale;
- sprijinirea inițiativelor privind perfecționarea activității din învățământ, cercetare, proiectare, execuție și exploatare
din domeniul instalațiilor;
- promovarea legalității și a eticii profesionale în activitatea tehnică și în relațiile dintre membrii asociației;
- asigurarea asistenței tehnice, la cerere, în cazul unor litigii tehnice, sau a unor divergențe tehnice între membrii
asociației;
- participarea la iniţierea de proiecte legislative sau participarea la elaborarea de reglementări tehnice de specialitate;
- reprezentarea intereselor tehnice și profesionale ale membrilor asociației în fața organelor centrale și locale;
- implementarea unui sistem coerent de pregătire continuă în domeniul instalațiilor și energeticii clădirilor;
- promovarea și susținerea acordării de titluri, distincții și medalii în domeniul instalațiilor;
- stabilirea programelor de studii, cercetări și de prescripții tehnice care se elaborează prin ﬁnanțare din partea
asociației.

Scurt istoric
AIIR - Asociația Inginerilor de Instalații din România, înﬁințată în 1990 la București (având sediul la Facultatea de
Inginerie a Instalațiilor, Bulevardul Pache Protopopescu 66, București 021414), prin statut, avea, ca structură
organizatorică, mai multe ﬁliale: la București, Cluj, Iași și Timișoara.
AIIR - Filiala Banat-Timișoara a devenit activă din 1991, având sediul la Facultatea de Construcții din Timișoara. De
coordonarea activităților ﬁlialei, de-a lungul anilor s-au ocupat: ing. Mihai Voinea(1991), Prof. emerit Adrian Retezan
(1991-2016), dr. ing. Ioan-Silviu Doboşi (din 2016 până în prezent).
Din 1992, Filiala Banat-Timișoara a organizat simpozionul, apoi (din 1995) conferința "Instalații pentru construcții și
confortul ambiental", având ca motto: HOMO SANUS IN DOMO PULCHRA, cu ediții anuale. De menționat că de la
prima ediție, această manifestare ştiinţiﬁco-tehnică a avut o participare internațională permanentă, ﬁind onorată de
prezența activă a multor personalități de notorietate europeană și mondială (László Bánhidi, Dušan Petráš, Francis
Allard, Pavel Stratan, Povl-Ole Fanger, Marija Todorović, Branislav Todorović, Peter Novak, Jaap Hogeling, Ronald
Vallort, Stefano Corgnati).
Încă de la înﬁințare Filiala Banat-Timișoara a AIIR a fost un "motor" al activităților de specialitate prin multele acțiuni
organizate: prezentări de ﬁrme; mese rotunde; colaborări naționale și internaționale (REHVA, ASHRAE, etc.); cursuri
de pregătire; participări la manifestări tehnico-ştiinţiﬁce naționale și internaționale; colaborarea cu facultățile de
specialitate și atragerea studenților etc.
Reușitele de până acum ne dau speranțe pentru cele viitoare.

