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nZEB = clădire cu consum de energie aproape egal cu zero 

Horia PETRAN 
Workshop Regional “Calitate și conformitate”  – Brașov, 20 ianuarie 2017 

clădire cu o performanţă energetică 

foarte ridicată, la care necesarul de 

energie din surse convenţionale este 

aproape egal cu zero sau este foarte 
scăzut şi este acoperit, în cea mai  
mare măsură, cu energie din surse 

regenerabile, inclusiv cu energie din 
surse regenerabile produsă la faţa 

locului sau în apropiere 

clădire cu o performanţă energetică 

foarte ridicată, la care necesarul de 
energie din surse convenţionale este 

aproape egal cu zero sau este foarte 
scăzut 

clădire cu o performanţă energetică 

foarte ridicată 
clădire 

Energie primară 
< x kWh/m²/an 

Contribuție SRE 
> y % EP 

Emisii CO2  
< z kg/m²/an 



clădire cu o performanţă energetică 

foarte ridicată, la care necesarul de 
energie din surse convenţionale este 

aproape egal cu zero sau este foarte 
scăzut 

clădire 

Horia PETRAN 
Workshop Regional “Calitate și conformitate”  – Brașov, 20 ianuarie 2017 



‘Casa pasivă’  bază pentru nZEB ? 

Detaliile contează! 

Izolație termică 

foarte bună 

Tratare punți 

termice 
(minimizare) 

Anvelopă 

etanșă 

Ferestre triple Low-e 

Cei 5 Piloni ai ‘Casei pasive’ 

Sistem de 
ventilare cu 
recuperarea 

căldurii 

Illustration © PHI 
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Detalii   nZEB (izolare – punți termice)  



Detalii   nZEB (izolare – punți termice)  
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UW = 0,816 W/m²K 

U1D = 0,136 W/m²K 

 

Iarnă calcul Zona II 

Fațadă 3,0 x 2,8 m² 

Fereastră 1,2 x 1,5 m² 

U’Pe [W/m²K] = 0,149 0,248 0,215 0,173 

Flux total [W] =  85,7 +27,3% +18,3% +7,0% 

Amplasare fereastră 

un exemplu simplu... 



Ce presupune (de fapt) nZEB ? 

Clădire etanșă + MV-HR 

Foto: MosArt / Passive House Academy 

  Analiză termografică 
  Simulare numerică 

Sisteme de utilizare SRE 

Detalii construcție (modele demonstrative) 
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Building Knowledge Hubs – BKH 

Introducere în  Train-to-nZEB 

 Scop: dezvoltarea unei rețele de centre de cunoaștere și formare 

profesională (BKH) pentru furnizarea de cursuri practice, demonstrații 

și servicii de consultanță complexă pentru implementarea clădirilor cu 

consum de energie aproape egal cu zero (nZEB):  

o promovarea dezvoltării și implementării pe 

scară largă a schemelor de calificare pentru 

lucrătorii în construcții (BUILD UP Skills) 
o promovarea programelor de formare 

continuă pentru arhitecți, ingineri, 
administratori clădiri ș.a., cu accent pe 
proiectarea integrată a clădirilor pentru 
realizare nZEB, 

 Durata 36 luni (1 iunie 2015 – 31 mai 2018). 

 Focus: 7 țări (BG, CZ, DE, RO, IE, TR, UA) – 12 organizații, 

 Un proiect HORIZON 2020: Construction Skills (EE-04-2014) 
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Concept  Building Knowledge Hub (BKH) 

Centre (‘noduri’) / rețea de centre pentru furnizarea de cursuri 
practice, demonstrații și servicii de consultanță complexă pentru 
implementarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu 

zero (nZEB) 

Furnizori formare profesională 

Producători/furnizori de 
tehnologii/sisteme/materiale 

Companii construcții / instalații 

Universități / centre R&D 

Dezvoltare afaceri 

Demonstrare tehnologii 

Formare teoretică&practică 

Consultanță dezvoltare și 
implementare tehnologii 

Autorități publice 
Integrare tehnologii - nZEB 

CPEC 

Servicii Parteneri  

Hala 
CPEC 
Clasa 
Hala 
FPIP 

Cluster 
Pro-
nZEB 

SGG, SGCP 
Fabryo 
ATREA … 
ARACO 
PSC 
EvoHouse 
ASPRO pi 
UAUIM 
UTCN 
UniTV 

... 

Romstal 
PHA 
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Termeni de referință 



Building Knowledge Hub (BKH) 

Lucrători în 

construcții 

(pe șantier) Specialiști 

de înaltă 

calificare în 
construcții 

Nespecialiști 
(nZEB) 

Definire: nevoi, condiţii de acces, recunoaştere, 
valoare adăugată T2nZEB 

Demonstrare tehnologii 

Formare teoretică&practică 

Consultanță dezvoltare și 
implementare tehnologii 

Integrare tehnologii - nZEB 
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Formare profesională - lucrători 
 
 

- Montatori sistem opace de 
termoizolare pentru clădiri, 

- Montatori sisteme de 
tâmplărie termoizolantă, 

- Instalatori (HVAC, sisteme 
termice solare, pompe 
căldură  

- Montatori sisteme PV, 
- Electricieni în construcții 
- Diriginţi de şantier  

 

Anvelopa clădirii. Punți termice – 27 ore 

Clădiri nZEB – Instalații aferente clădirii – 36 ore 

Instalații termice solare – 18 ore 

Instalații  de încălzire și preparare ACM cu 
funționare pe biomasă  - 18 ore 

Instalații cu pompe de căldură – 18 ore  

Instalații eoliene pentru clădiri – 18 ore  

Etanșeitatea la aer a clădirilor – 18 ore 

Sisteme de ventilare cu recuperarea căldurii 
pentru nZEB – 18 ore 

Clădiri nZEB-Realizarea anvelopei clădirii – 36 ore 

Instalator sisteme fotovoltaice 
solare, specializare 120 ore 

 

Autorizat ANC 
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Curriculum - competențe 

Clădiri nZEB-
Realizarea 
anvelopei 

clădirii 

Module 
Nr. 
de 
ore 

1 Clădiri nZEB – generalități 3 

2 
Principii de termoizolare a anvelopei nZEB. Punti 
termice 6 

3 Etanșeitatea la aer în clădiri tip nZEB 6 

4 Ferestre și alte elemente exterioare transparente 6 

5 
Reabilitarea clădirilor existente utilizând 
componente nZEB 3 

6 Eficiența economică - nZEB 2 

7 Proces de construcție și asigurarea calității 2 

8 Informații și sprijin pentru utilizatori nZEB 1 

9 Confort pe timpul verii. Sisteme de umbrire 3 

10 
Cadrul legal și concepte pentru realizarea clădirilor 
cu consum de energie aproape egal cu zero 1 

11 
Clădirea cu consum de energie aproape egal cu 
zero în conceptul de clădire verde 3 

TOTAL ORE 36 
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Formare profesională – specialiști 

 
 

 ingineri proiectanţi 
(specialităţi / tehnologii)  

 arhitecţi 
 auditori energetici pentru 

clădiri, 
 verificatori de proiecte, 
 experti tehnici  

 

Concepte și principii de proiectare a clădirilor cu 
consum de energie aproape egal cu zero – 36 ore 

Evaluarea performanței energetice a nZEB 
(proiectare integrată și renovare energetică) 

 – 32 ore 

Sisteme de utilizare a surselor regenerabile de 
energie în clădiri cu consum de energie 
aproape egal cu zero – 54 ore 

Instalatii in cladiri nZEB. Incalzire si ventilare 
mecanică cu recuperarea căldurii – 34 ore 

Anvelopa clădirii (principii și sisteme de 
termoizolare, punți termice, etanșeitate la aer) 
pentru nZEB – 42 ore 
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Programe de formare profesională 

Sisteme de 
utilizare a 
surselor 
regenerabile de 
energie în clădiri 

cu consum de 
energie aproape 
egal cu zero 

Nr. crt Modulul 
Ore 

1 Clădiri tip nZEB. Generalități 3 

2 Principii de realizare a bilanțului energetic 4 

3 

Principii de calcul pentru eficiența 
economică 6 

5 
Managementul execuției pe șantier și 
asigurarea calității 3 

6 
Informații și sprijin pentru utilizatori nZEB 

2 

7 

Principii și soluții generale de utilizare a 
surselor regenerabile de energie în clădiri 
tip nZEB 

6 

8 

Instalații de încălzire și preparare ACM cu 
funcționare pe biomasă 6 

9 Instalații cu pompe de căldură 6 

10 Instalații eoliene pentru clădiri 6 

11 

Instalații solare pentru producerea de 
energie electrică – sisteme PV 6 

12 Instalații termice solare 6 
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Formare profesională – ‘nespecialiști’ 

 Autorităţi publice, 
 Asociaţii de 

proprietari, 
 Finanțare proiecte 

EE+SRE, 
 Imobiliare 

Cadrul legal și concepte pentru realizarea clădirilor 

cu consum de energie aproape egal cu zero – 6 ore 

Principii de eficiență economică pentru clădiri cu 

consum de energie aproape egal cu zero (principii 
de optimizare a costurilor totale) – 6 ore 

Anvelopa clădirii (termoizolare, ferestre, punți 

termice, etanșeitate la aer) pentru nZEB – 6ore 

Instalații aferente clădirilor cu consum de energie 

aproape egal cu zero (încălzire/răcire, ventilare cu 

recuperarea căldurii, monitorizarea performanței 

energetice) – 6ore 

Sisteme de utilizare a surselor regenerabile de 
energie în clădiri cu consum de energie aproape 

egal cu zero – 6 ore 

Sisteme de utilizare a surselor regenerabile de energie 
în clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero – 
6 ore 
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Formare formatori -TTT 

Formare formatori 
(specializați) 

Registru (liste) online 
www.train–to-nzeb,com 

 Certificat de formare profesională pentru 
ocupația de FORMATOR, la un furnizor autorizat, 

 Certificat de comptențe profesionale  sau 
certificate de absolvire obținut intr-un stat 
membru al Uniunii Europene, 

 Diplomă de MASTER în domeniul educației 
adulților sau al formării formatorilor, obținută de 
la o instituție de învățământ superior, 

 Diplomă de DOCTOR în știintele educației, cu o 
teză de doctorat din domeniul educației adulților, 

 Adeverință prin care se dovedește că profesează 
într-o funcție didactică la nivelul învățământului  
profesional, tehnic și liceal, 

 Adeverință prin care se dovedește că profesează 
într-o funcție didactică la nivelul învățământului 
superior, 

 Adeverință prin care se dovedește că profesează 
într-o funcție didactică din domeniul cercetării, 

 Pregătire pedagogică - 
strategii didactice 

 Pregătire de specialitate - 
documentația tehnică.  sau 

 Participare la TTT (modulul pedagogic). 
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Vă mulțumesc pentru atenție ! 

Horia Petran 

 
 
 
 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, 
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Tel. 021 2550835 

hp@incerc2004.ro 
train-to-nzeb@incd.ro 
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