Mesaje primite de la cititori ai site-ului meu, referitor la situaţia semnalată PENTRU
PRIMA DATĂ de cursanţi ai cursului de pregătire AUDITORI ENERGETICI în
cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca prin intermediul Departamentului pentru
Educaţie Continuă şi Studii Academice Postuniversitare - DECSAP.
----- Forwarded Message ---From:
"auditenergetic_cluj2011-owner@yahoogroups.com"
<auditenergetic_cluj2011owner@yahoogroups.com>
To: auditenergetic_cluj2011@yahoogroups.com
Sent: Tue, April 5, 2011 6:28:01 PM
Subject: [auditenergetic_cluj2011] Sesizare privind calitatea cursului de audit energetic in
constructii
Buna ziua,
In cursul zilei de azi colegii care participa la cursul post universitar de formare in domeniul
auditului energetic in constructii si-au propus sa discute cu prof. dr. ing. Gheorghe Badea,
legat de problemele pe care le intampina la elaborarea proiectului de finalizare curs, inclusiv
legat de calitatea cursului propriuzis. Tinand cont ca aceasta intalnire nu a fost programata din
timp de cursanti, cei prezenti au inaintat o sesizare scrisa catre Departamentul pentru Educatie
Continua (conform contract de studiu privind inaintarea sesizarilor).
Respectiva sesizare invoca faptul ca cele prezentate in cadrul cursului de audit energetic,
pentru partea de instalatii in mod special, nu au nici o relevanta practica in activitatea noastra
din viitor in calitate de auditori energetici ( ne amintim bine in acest sens pe ce loc se claseaza
Danemarca, Olanda... Romania locul 56 din 20 din punctul de vedere al eficientei energetice,
sau cum arata un certificat energetic in Australia, Fukusima...- echivalentul unei cautari in
google). La fel respectiva sesizare trateaza modul in care aceste cursuri au fost organizate si
atitudinea celor care au tinut cursurile de audit energetic ( cum timp de o ora si ceva... ne
organizam in grupe pentru salile de calculatoare, relevanta suporturilor de curs pe partea de
instalatii, cum desenam ore intregi cate un perete in allplan 2011 dupa care il stergeam...).
In acest sens, am solicitat in sesizare o intalnire cu un reprezentant al institutiei cu care am
semnat contractul si un reprezentant al facultatii de instalatii vineri, 8 aprilie de la orele 16.00
in incinta facultatii de instalatii in amfiteatrul in care am avut cursurile. La fel, in sesizare se
solicita sprijin concret in vederea elaborarii lucrarilor de finalizare curs si respectarea acelui
numar de ore de parte teoretica si practica prevazute in contractele de scolarizare.
De retinut este faptul ca in cadrul acestui curs, dumneavoastra ati investit atat resurse
financiare cat si cele de timp (vorbim in primul rand de colegii care au strabatut 100-400 km
saptamanal) in schimbul carora au primit doar instructiuni privind normativele pe care trebuie
studiate si cateva modele de expertiza energetica (echivalentul unei cautari in goolge). De
retinut este si faptul ca in cadrul examenelor de atestare a auditorilor un numar infim de
participati isi iau autorizatia, calitatea instruirii fiind si ea o explicatie a situatiei regretabile.
Faptul ca venim vineri sa adresam anumite intrebari reprezentantilor UTCN sub nici o forma
nu constituie precedent pentru situatii conflictuale, in acest sens problema e separata de
persoanele implicate. Cei care se tem ca vor plati (vor fi declarati picati sau iluzii de genu) la
lucrarea de finalizare curs din motivul ca si-au permis nesimtirea de a clarifica care a fost
rostul investitiei … din contra, isi vor ridica cu succes acele adeverinte A4 ca sa aiba ocazia
de a pierde si in continuare resurse financiare investind in examenele de autorizare. Daca ne
amintim perioada studentiei cei pe care ii cunosteau profesorii la fata deobicei isi luau
intotdeauna examenele.
In concluzie, cei care doresc sa se se afle care sunt totusi acele beneficii obtinute in urma
cursului sunt asteptati vineri, 8 aprilie 2011, ora 16.00 in fata amfiteatrului in care s-au tinut
cursurile de instalatii.

Mesaj 1
Despre cursurile de audit, vreau să spun următoarele:
1. Cei care predau aceste cursuri, în frunte cu Badea, au primit cadou titlul de auditor
energetic, fără să se pregătească, fără să dea examen, ci prin simpla trecere pe o LISTĂ
întocmită de Badea.
2. La curs predau ingineri care nu au nimic în comun cu ingineria de instalaţii (Domşa), sau
care au ajuns cadre didactice pentru că au lucrat la firma lui Badea (Giurcă, Vitan).
3. Şeful cursului şi Preşedintele Comisiei de Verificare a MRDT este un profesor de instalaţii
sanitare, fără cunoştinţe temeinice de termodinamică şi transfer de căldură, care nu are nimic
cu instalaţiile de climatizare, de încălzire şi de iluminat, ci doar cu prepararea apei calde de
consum menajer (Badea Gheorghe);
4. Politica de genul "EU ţi-am dat teza de doctorat", "EU te-am făcut profesor/conferenţiar",
"numai datorita MIE eşti ceea ce eşti" a fost extinsă şi la certificarea auditorilor energetici:
"EU Profesor Badea te-am făcut auditor". Aşa se explica că din 26 de ingineri examinaţi au
fost promovaţi doar doi (DOI!!!), aşa se explică că din 30 de ingineri care au absolvit
Cursurile Badea de auditor (da, este corect singularul) a promovat doar unu (UNU!!!) la
ultimul examen susţinut în faţa Comisiei Badea;
5. Interesant, nu?? EU organizez cursul, EU sunt comisia de examinare!! Absolut IMORAL şi
un cert CONFLICT DE INTERESE!
6. Sunt numeroase cazurile unor distinşi ingineri/distinse inginere care, ştiind de situaţia de la
Facultatea de Instalaţii din Cluj, au făcut cursul şi au susţinut examenul de auditor la
Timişoara.
Fără comentariii !!!
Mesaj 2
În ce priveşte "predarea" de STAS-uri pe care le cunosc toată lumea, ...cursanţilor nu le-a
venit să-şi creadă ochilor şi urechilor când au văzut că, de ex., STAS 1907 se poate preda ore
în şir - majoritatea cursanţilor sunt ingineri de instalaţii.

