
 

   
 

 

     

CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ 

"Calitatea Lucrărilor de Construcţii şi a Certificării Performanțelor Energetice ale 
Clădirilor. Conformitate şi Responsabilitate pentru  Implementarea Conceptului 

nZEB în România" 
 

EXPOZIŢIE DE TEHNOLOGII ŞI SOLUŢII INOVATOARE PENTRU nZEB 
 

11 noiembrie 2016 
Sediul INCD URBAN-INCERC Bucureşti 

(Şos. Pantelimon, nr. 266) 
 
 

09:00 – 09:30 Înregistrare participanţi 

09:30 – 09:45 Introducere (moderatori)  

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 

 

Calitatea certificării performanțelor energetice (CPE) ale clădirilor în contextul legislativ 

actual. Cum se poate implementa cu succes conceptul nZEB  în România 

(Emilia Cerna-Mladin, Preşedinte AAECR) 

10:15 – 10:30 

 

Pregătirea pieței pentru implementarea clădirilor nZEB în România – Cluster Pro-nZEB 

(Ciprian Nanu, BDG -  membru fondator Cluster Pro-nZEB)  

10:30 – 10:45 
 

 

10:45 – 11:00 
 

 

Programe de formare profesională în domeniu nZEB pentru lucrători în construcţii, 

specialişti şi alţi actori relevanţi – Train-to-nZEB The Building Knowledge Hub România  

(Felicia Mereuţă, FPIP - partener Train-to-nZEB)  

 

MEnS - Meeting of energy professional skills towards nZEB. Cursuri organizate la 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca  

(Ancuţa Măgurean, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) 

 

11:00 – 11:30 Pauză de Cafea & Vizită Expoziţie de Tehnologii şi Soluţii Inovatoare pentru nZEB 

11:30 – 11:45 
 

 

 

11:45 – 12:00 

 

Reabilitarea fondului existent de clădiri publice în direcţia nZEB. Asumarea nivelului de 

ambiție nZEB. Cooperare între proprietarii/administratorii de clădiri publice şi 

constructori (Horia Petran, INCD URBAN-INCERC - reprezentant național RePublicZEB)  

 

Rezolvări ale punților termice pentru plăcile structurale in consolă / balcoane și atice 

(Florin Alexandrescu, Creative Arch Studio) 

 



 

   
 

 

     

 

  
12:00 – 13:00 

 

Dezbatere interactivă Partea I:  

 calitatea lucrărilor de construcții cu focalizare pe clădiri cu performanță 

energetică ridicată și calitatea certificării performanțelor energetice (CPE) ale 

clădirilor 

 introducerea de cerinţe privind certificarea companiilor / personalului din 

construcţii  

 

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

 

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 

 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  


