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Ce este un HUB?
• O alternativă ce înglobează metode noi de a 

răspunde cerințelor viitoare ale pieței într-un 
domeniu (nZEB), adunând într-o rețea și  
distribuind/vânzând cunoștințe (tehnice, 
management, cooperare) către piață, prin 
comunitatea de practicieni aferentă sectorului.

• Poate fi o organizație separată sau poate fi 
condus din exterior de către o altă entitate de 
management.



Valoarea HUB-ului pe 

piața locală

• Reprezintă un mediu nou de îmbunătățire a 
cunoștințelor pe piață, prin produse specifice 
(cunoștințe legislative,  management de 
proiect, financiare, impact social, cooperare în 
parteneriate etc.)

• Asigură validarea tehnologiilor și  
îmbunătățirea abilitaților practice ale 
diferitelor grupuri țintă, cu specificul fiecăruia.



Context  nZEB

NEARLY ZERO ENERGY BUILDING (NZEB) CONCEPT

Există directive ale Uniunii Europene de pregătire a reglementărilor
referitoare la performanța energetică a clădirilor și a introducerii
conceptului nZEB (EPBD, 2010/31/UE, modificată prin 2018/844/UE)

nearly Zero Energy Building (nZEB) sunt clădiri cu o performanță
energetică ridicată în care consumul de energie este redus sau aproape
egal cu zero și ar trebui să fie acoperit în cât mai mare măsură cu energie
din surse regenerabile, produsă la fata locului sau în apropierea clădirii.

• Toate clădirile trebuie să fie nZEB după 31 decembrie 2020.
• Toate clădirile publice noi trebuie să fie nZEB după 31 decembrie 2018.

… Suntem pregătiți?



Building Knowledge HUB Romania

BHK Romania = Primul centru de consultanță și formare profesională pentru clădiri
nZEB in Romania, parte a unei rețele internaționale de centre care asigură servicii
pentru implementarea conceptului de cladire nZEB utilizând cele mai recente standarde
și tehnologii de construcții eficiente energetic.

Asigura servicii de  îmbunătățire a cunoștințelor si abilitaților tehnice și de 
altă natură

Promovează către grupuri țintă de specialiști sau nespecialiști cunoștințe
profesionale nZEB si asigura transferul de informații între diferite grupuri
de interese în piață nZEB

Oferă servicii de creștere a conștientizării actorilor din piață și mărește
încrederea în dezvoltarea de produse și proiecte nZEB

Stimulează cooperarea în parteneriat cu alți actori din piață din domeniul
construcțiilor si nu numai, în vederea facilitării accesului la surse de
informații, finanțare și proiecte comune.



Infrastructura centrului

 Centrul de consultanță și formare profesională în domeniul nZEB oferă
dezvoltarea abilitaților practice pe modele fixe, de lucru sau de alta natură in
2 amplasări: București și Brașov.

 Oferă o rețea de peste 50 de experți (‘’train the trainer’’) nZEB pregătiți in
ultimii 2 ani.

 Oferim accesul la o rețea de peste 1000 de actori diverși (Universități, firme
producătoare sau distribuitoare de materiale de construcții certificate,
asociații profesionale, firme de construcții, arhitecți, proiectanți, auditori
energetici pentru clădiri, administrație centrală și locală implicată în
autorizare = Platforma Națională nZEB , dezvoltată din Platforma Națională
de Calificare, începută în 2011)

 Oferim posibilitatea de colaborare in interiorul Platformei Naționale nZEB
dar și asigurăm cooperarea cu alte organizații nZEB internaționale (centre
BKH in BG, CZ, UKR, TR).



Infrastructura centrului (1)



Infrastructura centrului (2)



BKH Romania: Oferta 2018
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Proiectare, dezvoltare si construcție nZEB in Romania 

Building Knowledge Hub Romania 



 Cursuri ‘’in-house’’ sau in parteneriat cu alte organizații

 Oferim traineri certificați si experți nZEB

 Oferim materiale de curs dezvoltate împreună cu parteneri  europeni, ca urmare a 

rezultatelor proiectului Train-to nZEB 

Programe de formare 
profesională

 Cursuri teoretice si părți practice pentru diferite grupuri de clienți, armonizate cu cerințele 
fiecărui grup.

 Cursuri specializate ‘’ training of trainers’’ 
 Adaptarea programelor de pregătire pentru scoli si centre vocaționale, cu impact asupra 

curriculumului academic (Proiect Fit to nZEB, finanțare HORIZON 2020, desfășurare intre 
2017 si 2019).

 Oferim posibilitatea parteneriatelor pentru dezvoltare cursuri/module complementare



 BKH Romania oferă consultanta tehnica specifica sectorului nZEB

 Suport pentru dezvoltarea proiectului
 Consultanţă tehnică pentru implementarea proiectului nZEB
 Dezvoltare şi monitorizare proiecte pilot
 Asistenţă pentru dezvoltarea de Centre de consultanţă şi formare 

profesională REGIONALE, pe baza experienţei acumulate în proiectele 
derulate până acum (Train-to-NZEB, Fit-to-nZEB).

 Activități de Cercetare conectate în principal cu activităţile desfăşurate de INCD
URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti, dar promovăm şi cooperarea cu
alte universităţi sau actori implicaţi, în alte regiuni.

 În cadrul centrului, oferim servicii de consultanţă pentru implementarea

rezultatelor altor proiecte şi programe cu finanţare europeană unde membrii
clusterului pRO-nZEB au fost implicaţi.

Consultanță și Cercetare



Integrarea tehnologiilor nZEB

 Oferim asistență pentru promovarea și
dezvoltarea standardelor și normelor care
facilitează integrarea tehnologiilor
inovatoare existente în proiectarea și
renovarea clădirilor in vederea atingerii
cerințelor nZEB.

 Asistență pentru dezvoltarea de cazuri
demonstrative care să integreze cele mai
noi tehnologii, sisteme de construcții,
materiale și produse cunoscute la nivel
european în vederea atingerii standardelor
nZEB.

 Servicii pentru dezvoltarea de proiecte
pilot integrate pentru clădiri ce vor aplica
cerințele impuse de legislația nZEB.



 Organizarea de evenimente dedicate pe teme specifice nZEB
(anvelopa clădirii, instalații, ventilarea mecanică etc.) pentru
a facilita transferul de cunoștințe specifice și identificarea de
oportunități

 Organizarea evenimentelor de networking (“nZEB Café”)

 Organizarea de expoziții și demonstrații pentru echipamente
și tehnologii noi precum și soluții inovative pentru nZEB

 Co-organizarea de sesiuni speciale de lucru pe proiecte (Viva
Park, E4 House, ZECAPH projects, Zero Energy House etc.)

 Campanii de promovare și vizite de studiu

 Campanii de creștere a implicării clienților (proprietari,
asociații de proprietari etc.) în creșterea cerințelor din piață
în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor din construcții.

 Servicii de activare și implicare a actorilor in piață. Dezvoltare
de centre regionale.

Cooperare în parteneriate 

și promovare

Integrarea parteneriatelor și promovarea conceptelor inovative pe piața locală 
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Membri fondatori

www.pro-nzeb.ro

Membri asociaţi

Primăria
Municipiului

Braşov

Interes exprimat

Primăria Sectorului 3

Universitatea Transilvania Braşov

Membri

Dumitru Călina



Propunerea noastră Cluster 

! 

Partener

Suporter

Sponsor

o Acces la cursuri; acces la servicii BKH; acces la evenimente; reducere membri cluster

o Conectarea și cooperarea cu membrii rețelei Naționale si internaționale; acces pe
piețe externe

o Crearea de consorții pentru lucrări nZEB in Romania; discount membri cluster.
o Participarea la dezvoltarea de proiecte internaționale precum Train to nZEB pe teme

dedicate; bugete!

 Cotizație anuală membru cluster 

 Taxa redusă participare evenimente

 Taxă participare expoziții/promovare 

prin BKH Romania

Ce obțineți ca partener/suporter cluster 

de la BKH Romania?



Parteneri/Suporteri BKH Romania

Administrator al BKH Romania 

Pro-nZEB Cluster (www.pro-nzeb.ro)

Suporteri printre firmele ce livrează tehnologie adecvată pentru nZEB: 

Knauf-Insulation, Rockwool, Aluprof System Romania, Atrea, Altius Photovoltaics, Romstal

Grup țintă din Administrația locala

Consiliul Județean Prahova, Brasov, ADR Centru, ADR Nord Est…

Grup țintă : Universități, Cercetare etc. 

UTCB – EfdeN, Universitatea de Arhitectură I. Mincu, Universitatea Transilvania Brașov, 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Alți suporteri (ONG-uri)

OAR, ABMEE, ZECAPH, Passive House Association Romania, Evo House, Liga Habitat



The Building Knowledge HUB Romania

Contact:

The Building Knowledge Hub Romania
Bucuresti, Sector 2, Șos. Pantelimon 266

train-to-nzeb@incd.ro
nzeb@bdgroup.ro
pro-nzeb@incd.ro

Suntem pregătiţi pentru 31 Decembrie 2018?


