CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ FINALĂ
Proiect Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs
EXPOZIŢIE DE TEHNOLOGII ŞI SOLUŢII INOVATOARE PENTRU NZEB
18 septembrie 2018
Building Knowledge Hub România, INCD URBAN-INCERC Bucureşti
(Şos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Bucureşti)
Agenda
09:00 – 09:30

Înregistrare participanţi

09:30 – 09:40

Cuvânt de bun venit (Vasile Meiţă, Director General INCD URBAN-INCERC)

SESIUNEA 1:

SESIUNE PLENARĂ (09:40 – 11:10)

09:40 – 10:10

Formarea profesională – cheie pentru implementarea clădirilor cu consum de energie
aproape egal cu zero (nZEB). Ce ne-am propus și ce am realizat (2014-2018)
(Horia Petran, INCD URBAN-INCERC, partener Train-to-NZEB)

10:10 – 10:30

Oferta Building Knowledge Hub (BKH) România şi posibilitatea replicării centrului la
nivel regional, crearea de parteneriate
(Ciprian Nanu, BDGroup, partener Train-to-NZEB)

10:30 – 10:50

Programe de formare profesională în domeniul nZEB pentru lucrători în construcţii,
specialişti şi factori de decizie – Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hub România
(Felicia Mereuţă, FPIP Braşov, partener Train-to-nZEB)

10:50 – 11:10

Pregătirea pieței şi coordonarea activităților în domeniul renovării energetice a
clădirilor și a tranziției către un fond de clădiri nZEB în România – Cluster Pro-nZEB
(Horia Petran, INCD URBAN-INCERC, Preşedinte Cluster Pro-nZEB)

11:10 – 12:00

Pauză de Cafea
Vizită spaţiu de practică Building Knowledge Hub România & Expoziţie de Tehnologii şi
Soluţii Inovatoare pentru nZEB

SESIUNEA 2:

SESIUNE INTERACTIVĂ PARTEA I (12:00 – 13:10)

12:00 – 12:40

Nevoi, cerinţe, bariere, viziune în realizarea clădirilor cu consum de energie aproape
egal cu zero (nZEB) - Punct de vedere al părţilor interesate

12:00 – 12:10

Punct de vedere al autorităţii administraţiei publice centrale
(Reprezentant Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - tbc.)

12:10 – 12:20

Punct de vedere companii construcţii
(Tiberiu Andrioaiei, Secretar General Patronatul Societăţilor din Construcţii)
Punct de vedere arhitecţi & proiectanţi
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12:20 – 12:30

(Raluca Munteanu, Vicepreşedinte Ordinul Arhitecţilor România)

12:30 – 12:40

Punct de vedere beneficiari
(Dumitru Bucur, Preşedinte Asociaţia Grupul Asociaţiilor de Proprietari şi Locatari Iaşi)

12:40 – 13:00

Facilitarea realizării clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero - nZEB în
România
Consultarea pieţei în vederea sincronizării nevoilor cu oferta de training a BKH
România
(Coordonator: BDGroup, partener Train-to-NZEB)

13:00 – 14:00

Masă de prânz & Networking

SESIUNEA 2:

SESIUNE INTERACTIVĂ PARTEA a II-a (14:00 – 16:00)

14:00 – 16:00

Dezbatere interactivă
calitatea lucrărilor de construcții cu focalizare pe clădiri cu performanță
energetică ridicată și introducerea de cerinţe privind certificarea companiilor /
personalului din construcţii
implementarea cladirilor nZEB în Romania şi programe de formare profesională
în domeniu
posibilităţi de colaborare între actorii relevanţi pentru implementarea
conceptului nZEB în practică
rolul administrației publice în promovarea și implementarea clădirilor nZEB,
cerințe de calitate solicitate prin Certificat de urbanism și Autorizația de
construire
acţiuni pentru asigurarea conformităţii în procesul de renovare a clădirilor
existente şi de realizare a clădirilor noi, cerinţe de performanță la renovarea
energetică a clădirilor, fezabilitatea asumării unui nivel de ambiție ridicat (nZEB)
şi posibilităţi de colaborare între proprietarii / administratorii de clădiri şi piaţa /
sectorul construcţiilor pentru implementarea conceptului nZEB în România

16:00 – 16:15

Concluzii
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