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`DEFINIRE, BAZA JURIDICĂ ŞI SEDIUL

DEFINIRE

BAZA JURIDICĂ

ASOCIAŢIA
INGINERILOR
DE
INSTALAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA - AIIRM, este o
organizaţie obştească, benevolă, profesională, autonomă,
nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, care reprezintă interesele
inginerilor din domeniul instalaţiilor care activează în învăţămînt,
cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare.
AIIRM a fost înregistrată în premieră la Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova la 19 iulie 2002 şi reînregistrată sub numărul
2280 în anul 2013.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova
şi are sediul în Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de
Urbanism şi Arhitectură, or. Chişinău, b-dul Dacia
nr. 39

SEDIUL

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE AIIRM

SCOPUL

OBIECTIVE

Scopul Asociaţiei este de a apăra interesele profesionale şi sociale
ale inginerilor de instalaţii din Republica Moldova şi consolida
rolul şi importanţa lor în întreaga activitate economico-socială.
 creşterea aportului specialiştilor de instalaţii la asigurarea
condiţiilor de viaţă şi muncă ale oamenilor, la dezvoltarea
economică şi socială a Republicii Moldova;
 ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor tehnice
din domeniul instalaţiilor de încălzire, răcire, ventilare,
climatizare, sanitară, gaze, automatizări şi surse de energie;
 promovarea ştiinţei şi tehnicii moderne din domeniul instalaţiilor
prin organizarea de conferinţe, expoziţii etc.
 sprijinirea şi promovarea tinerilor ce dovedesc calităţi
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profesionale deosebite;
 promovarea schimbului de idei între membrii Asociaţiei;
 asigurarea documentării tehnice în domeniul instalaţiilor;
 participarea la elaborarea şi analiza actelor normative din
domeniul instalaţiilor;
 colaborarea cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate sau
cu organizaţii internaţionale;
 sprijinirea iniţiativelor privind perfecţionarea activităţii de
învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare din
domeniul instalaţiilor;
 susţinerea revendicărilor profesionale ale corpului inginerilor
din domeniul instalaţiilor;
 editarea publicaţiilor proprii;
 organizarea activităţii de consultaţii şi expertiză tehnică atât prin
structurile Asociaţiei cât şi prin membrii ei, de a propune
consultanţi şi experţi (pentru proiecte de ramură, teze de
doctorat inovaţii tehnice etc.);
 acordarea premiilor şi altor stimulente pentru realizări
inginereşti în domeniu şi pentru stimularea creativităţii tehnice;
 acordarea burselor pentru stagii tehnice - ştiinţifice în
străinătate, care se vor acorda pe bază de concurs pentru
studenţii din ultimii trei ani ai specialităţilor de
instalatori pentru construcţii.
ORGANIZARE

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova, conform
prevederilor statutului din anul 2013 cuprinde 3 Organizaţii
Locale:
 Organizaţia Locală a studenţilor;
 Organizaţia Locală CET - 2;
 Organizaţia Locală Regiunea Nord.

ORGANIZAŢII
LOCALE

Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Congresul
A.I.I.R.M., se întruneşte în şedinţele ordinare şi extraordinare.
Consiliul de Conducere al A.I.I.R.M. este organul suprem de
conducere între şedinţele Congresului, se compune din preşedinte,
vicepreşedinte şi 3 membri, se întruneşte cel puţin o dată în trei
luni, poate lua hotărâri cu cel puţin 3 voturi.

CONSILIUL
DIRECTOR

BIROUL EXECUTIV

Biroul Executiv format din directorul executiv, secretarul executiv,
secretari responsabili şi preşedinţii organizaţiilor locale execută
ordinile şi dipoziţiile Consiliului de Conducere.

ORGANIZAREA DE MANIFESTĂRI TEHNICO-ŞTIINŢIFICE
CONFERINŢE

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova a
organizat pînă în present, în total 6 conferinţe naţionale cu
participare internaţională.
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La aceste 6 conferinţe au fost publicate volume de lucrări care
include peste 150 de lucrări tehnico-ştiinţifice.
La majoritatea conferinţelor au fost organizate expoziţii de
material, echipamente şi sisteme de instalaţii moderne, eficiente din
punct de vedere energetic, precum şi concursuri a lucrărilor
ştiinţifice studenţeşti.

PUBLICAŢII

REVISTA
“TEHNOLOGIILE
MILENIULUI TREI”

În anul 2014 a fost editate două numere a revistei
“TEHNOLOGIILE MILENIULUI TREI” care este adresată atît
specialiştilor preocupaţi de domeniul instalaţiilor pentru crearea
confortului ambiental, cît şi publicul larg autohton pasionat şi
cointeresat de problemele globale cu care se confruntă la moment
omenirea, în particular cele legate de economia de energie,
protecţia mediului, educaţie şi care are ca scop stabilirea unei
interacţiuni viabile, durabile şi de lungă durată a mediului de afaceri
şi cel academic.
Se editează de 2 ori pe an.
Membrii
AIIRM
benefeciază
gratuit
de
revista
“TEHNOLOGIILE MILENIULUI TREI”.
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DICŢIONARUL DE
INSTALAŢII PENTRU
CONSTRUCŢII
ROMÂN-RUS

Dicţionarul de instalaţii a fost editat la Tipografia centrală
în anul 2006 cu un volum de 308 pagini.
Dicţionarul este adresat specialiştilor preocupaţi de proiectarea,
montarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu căldură, apă,
gaze, canalizare şi a instalaţiilor de ventilare şi climatizare a
aerului.
RELAŢII DE PARTENERIAT

RELAŢII
DE PARTENERIAT
CU ALTE ASOCIAŢII
SIMILARE
DIN ALTE STATE

Cele mai notorii relaţii de parteneriat Asociaţia
Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova le are cu
ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN
ROMÂNIA - AIIR, care reprezintă interesele inginerilor din
domeniul instalaţiilor sanitare, încălzire, ventilare, climatizare,
frig, electrice şi gaze, care activeză în învăţămînt, cercetare,
proiectare şi exploatare; dar şi cu filialele acesteia:
- Filiala Valahia;
- Filiala Transilvania;
- Filiala Moldova;
- Filiala Banat;
- Filiala Braşov.

Cu instituţii de profil din România:
- Universitatea Politehnica din Bucureşti;
- Universitatea Tehnică de Construcţii;
- Universitatea Politehnica Timişoara;
- Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
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AFFILIATION WITH FOREIGN PROFESIONAL ASSOCIATIONS

Afilierea la Federation of
European Heating and Air Conditionong – AsociationREHVA

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova,
din anul 2014, este afiliată la organizaţia europeană REHVA.
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