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WORKSHOP REGIONAL 

"Calitate şi Conformitate în Construcții prin Formare Profesională pentru 
Implementarea Conceptului nZEB în România" 

 

20 ianuarie 2017 
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Construcții 

Amfiteatrul AT 1 – Prof. Atanasie TALPOŞI 
(Str. Turnului 5, Braşov) 

 
 

09:00 – 09:30 Înregistrare participanţi 

09:30 – 09:45 Mesaj din partea conducerii Facultății de Construcţii și introducere în tematica 
evenimentului  

09:45 – 10:00 Modele si recomandări pentru o mai bună calitate si conformitate – rezultate ale 
proiectului QUALICHeCK (Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - reprezentant național 
QUALICHeCK)  

10:00 – 10:15 

 
Pregătirea pieței pentru implementarea clădirilor nZEB în România – Cluster Pro-nZEB 
(Narcisa Dănilă, BDGroup -  membru fondator Cluster Pro-nZEB)  

10:15 – 10:30 
 
 
 

10:30 – 10:45 
 

 
Programe de formare profesională în domeniu nZEB pentru lucrători în construcţii, 
specialişti şi alţi actori relevanţi – Train-to-nZEB The Building Knowledge Hub România  
(Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - partener Train-to-nZEB) 
 

Curs pentru montatorii de sisteme PV - BKH Braşov 
(Felicia Mereuţă, FPIP - partener Train-to-nZEB) 

 

10:45 – 11:00 
 

 

 

De la clădiri cu performanță energetică ridicată la comunități sustenabile, rolul 
Strategiilor de încălzire / răcire ca suport în atingerea standardului de clădiri  nZEB -
proiectul progRESsHEAT (Camelia RAȚĂ - ABMEE- coordonator în Romania pentru 
www.progressheat.eu) 

11:00 – 11:15 EnergiaTA - Dreptul la energie, responsabilitate pentru consum aproape egal cu zero 
(Monica Paraschiv - reprezentant EFdeN) 
 

11:15 – 11:30 Pauză de Cafea  

 
11:30 – 13:00 
 
 
 
 

 
Dezbatere interactivă Partea I:  

 calitatea lucrărilor de construcții cu focalizare pe clădiri cu performanță 
energetică ridicată și introducerea de cerinţe privind certificarea companiilor / 
personalului din construcţii  

13:00 – 14:00  Masă de Prânz & Networking 

 
 

 
 

http://www.progressheat.eu/
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14:00 – 15:45 

 

Dezbatere interactivă Partea a II-a: 

 implementarea clădirilor nZEB în România şi programe de formare profesională 
în domeniu 

 posibilităţi de colaborare între actorii relevanţi pentru implementarea 
conceptului nZEB în practică 

 calitatea certificării performanțelor energetice (CPE) ale clădirilor 

 rolul Administrației publice locale în promovarea și implementarea cădirilor 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 
 

15:45 – 16:00 Concluzii  

 


