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IMPORTANT: Certificare internațională profesională a competențelor de măsurare și
verificare a rezultatelor proiectelor de eficiență energetică
Certificatul de măsurare și verificare pentru profesioniști (CMVP) este cea mai recunoscută
specializare în măsurare și verificare. CMVP este acordat de Asociația Inginerilor Energetici
(AEE) în colaborare cu International Institute for Energy Training (IIET).
Durata
Programul de specializare are durata de trei zile și acoperă toate metodele aplicate pentru
măsurarea și verificarea proiectelor de eficiență energetică (EE). Programul include de
asemenea Protocolul Internațional de Măsurare și Verificare a Performanței (IPMVP®).
Programul se încheie cu un examen pentru verificarea cunoștințelor acumulate, în urma
căruia se acordă Certificatul de atestare Internațional.
Obiective
• Ridicarea standardului profesional al celor implicați în măsurare și verificare.
• Îmbunătățirea practicilor de măsurare și verificare prin încurajarea specialiștilor să participe
într-un program de formare continuă de dezvoltare profesională.
• Identificarea persoanelor cu cunoștințe acceptabile privind principiile și practicile de
măsurare și verificare prin finalizarea certificării și îndeplinirea standardelor de performanță
recunoscute internațional.
• Acordarea recunoașterii speciale acelor profesioniști care au demonstrat un nivel ridicat de
competență și aptitudini etice în măsurare și verificare.
Tematica abordată
• Scopul M & V (monitorizării si verificării) rezultatelor proiectelor de EE
• Procedura de M & V
• IPMVP
• Elaborarea unui plan de M & V
• Probleme curente în M & V proiectelor
• Comerțul cu emisii
• Ajustări de bază (Baseline)
• Elemente-cheie: teorie și exemple de opțiuni IPMVP
• Selectarea opțiunii propusă pentru proiect
• Conformarea cu principiile IPMVP

Participanți
Acest program avansat de instruire este destinat:
• Companiilor care doresc să măsoare și să verifice economiile de energie ale proiectelor de
EE realizate
• Companiilor care doresc să colaboreze cu ESCO pentru a implementa proiecte de eficiență
energetică (EE)
• Managerilor energetici responsabili de evaluarea și funcționarea programului de EE
• Companiilor de proiectare / consultanță specializate în eficiență energetică
Condiții de participare
Pregătire
Studii universitare de 4 ani în științe,
inginerie, arhitectură, afaceri, drept,
finanțe sau un domeniu conex;

2 ani de studii tehnice sau 4 ani de
studii non-tehnice într-un domeniu
nespecificat mai sus.
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Experiență
Peste 3 ani de experiență în domeniul
energiei, al managementului clădirilor sau
instalațiilor sau în măsurarea și verificarea
rezultatelor proiectelor de eficiență
energetică (EE)
Peste 5 ani de experiență în domeniul
energiei, al managementului clădirilor sau
instalațiilor sau în măsurarea și verificarea
rezultatelor proiectelor de eficiență
energetică (EE)

ATENTIE! Este necesară o foarte bună cunoaștere a limbii engleze – atât predarea
cursului cât și examinarea vor fi în limba engleză.
Perioada de desfășurare si locația
Programul va fi organizat in cursul lunii martie 2020, la Institutul Politehnic Bucuresti, cu
condiția întrunirii numărului minim de solicitanți – 15 persoane.
Costul cursului
Valoarea estimativă – maximă – a cursului este de 2000 Euro.
Cursul va fi organizat cu sprijinul ESCOROM – Asociația Societăților de Servicii Energetice
din România. Doritorii sunt rugați să se adreseze la: carmen.pavel@escorom.ro, telefon:
0723588070

