
  

 

A D E Z I U N E 
pentru înscriere în 

ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA 
 

Subsemnatul(a)numele ..........................................................., prenumele...…...........................…........………..............,      

domiciliat(a) în localitatea.........................................................., sectorul (judeţul)................................................,            

Str .......................................….,nr ....…, Bl......., sc…,  et…, ap…, BI/CI seria ....numar.....................eliberat de 

................ la data .....................................  Cod numeric personal........................................,Facultatea 

absolvită.....................................tel.....................................mobil............................email..................................în calitate 

de..................................................., al Societăţii (Firmei).............................................................., cu sediul in 

localitatea….......................................,sectorul(judeţul)...........................,str……………………………………………

………,nr….,Bl....,sc….,et……,ap……,tel…………........…..mobil…......................,fax….....………,email…........…

………………,solicit înscrierea Societăţii (Firmei)..................................................................................................., 

Cod fiscal............................................,Cont nr...........................................................,Banca............................................. 

ca membră persoană juridică, şi a subsemnatului(ei) ca membru(a) persoană fizică în ASOCIAŢIA  INGINERILOR  

DE  INSTALAŢII  DIN  ROMÂNIA, pentru a beneficia de drepturile asigurate membrilor săi şi anume:  

- asigurarea legalităţii şi eticii profesionale în activitatea tehnică şi economică a membrilor asociaţiei; 

- susţinerea intereselor tehnice, economice şi profesionale ale membrilor asociaţiei în faţa organelor centrale şi 

locale, prin iniţierea sau participarea la iniţierea de  acte legislative specifice; 

- asigurarea asistenţei tehnice în cazul unor litigii, a unor contestaţii la licitaţie sau a semnalării unor cazuri de 

concurenţă neloială, pe baza unor analize aprofundate şi obiective;  

-  asigurarea documentării tehnice în domeniul instalaţiilor, prin informarea membrilor AIIR asupra apariţiei şi 

modificărilor normelor din domeniul instalaţiilor prin intermediul revistei INSTALATORUL; 

- primirea revistei INSTALATORUL pe bază de abonament de la Editura ARTECNO şi asigurarea accesului la 

această revistă de specialitate, pentru prezentarea firmei, publicarea de reclame (pe baza unui contract cu 

ARTECNO);asigurarea cu precădere a accesului la cursurile de pregătire pentru verificator de proiecte, expert 

tehnic sau auditor energetic şi pentru examenele de autorizare şi beneficiere de reducere cu 25% a taxei pentru 

cursuri;  

- asigurarea cu precădere a accesului la conferinţe, simpozioane şi expoziţii de specialitate organizate de AIIR şi 

beneficiere de reducere cu 50% a taxei de participare si cu 20% a chiriei pentru spaţiul de expunere; 

- asigurarea accesului membrilor asociaţiei (pe baza contractuală) la pagina WEB – AIIR; pentru accesul paginii 

WEB-AIIR solicitaţi prin e-mail o parolă de logare; 

- înscrierea în Registrul Inginerilor de Instalaţii al AIIR a semnatarului adeziunii; 

- beneficierea de măsurile întreprinse de AIIR, pentru asigurarea creşterii calităţii în activitatea de preoiectare, 

executie  şi exploatare şi limitarea accesului firmelor sau persoanelor neautorizate. 

 

Sunt de acord cu plata taxei de înscriere de 500 RON (inclusiv TVA) şi a cotizaţiei anuale de 1000 RON (inclusiv 

TVA) care se vor depune în contul RO28RZBR0000060000667637 deschis la RAIFFEISEN BANK – Agenţia 

Decebal; 

Alăturat prezentei adeziuni ataşez următoarele documente: 

- prezentarea firmei şi a activităţii acesteia; 

- recomandare din partea unui membru al AIIR;  

- fotografie color 3,5 x 3,8 cm. pentru legitimaţie (cu numele înscris pe spatele fotografiei); 

- ordinul de plată pentru taxa de înscriere şi cotizaţia anuală; 

- ordinul de plată pentru abonamentul la revista INSTALATORUL. 

     

 

                                                                      

     Data   ....................….....                                                                                            .......................................... 

               

                                                                                                                                       ( semnătura/ştampila) 


