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Conţinutul acestui document reprezintă numai punctul de vedere al autorilor şi este responsabilitatea exclusivă a acestora; acesta 
nu reflectă opiniile Comisiei Europene şi/sau ale Agenţiei Execu�ve pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME) sau ale oricărui alt 
organism al Uniunii Europene. Comisia Europeană şi Agenţia nu acceptă nicio responsabilitate pentru u�lizarea informaţiilor 
conţinute în acest document. 

AGENDĂ EVENIMENT

Notă: Cei interesați să par�cipe la acest eveniment pot completa formularul de par�cipare ce poate fi găsit 
pe site-ul www.pro-nzeb.ro > Noutăți și Evenimente  > “Workshop Național în cadrul proiectului SMART4NZEB – 19 mai 2021”, 
urmând ca noi să revenim cu detalii legate de modul în care par�cipanții se pot conecta la eveniment.

https://www.pro-nzeb.ro/articol-pro-nzeb/workshop-national-in-cadrul-proiectului-smart4nzeb-19-mai-2021/

@smart4nzeb

 Proiectul SMART4nZEB este cofinanțat prin programul COSME al Uniunii Europene,  
prin Contractul de Grant nr. 874425. 

10:00-10:10 Cuvânt deschidere (10’) 
10:10-10:50 Sesiune I – Prezentări din partea Clusterului pRO-nZEB (40’) 

Prezentare I – Proiectul SMART4nZEB. (15’)  Andrei POPESCU (director 
proiect SMART4nZEB) 

Prezentare II – Stadiul implementării 
conceptului nZEB în România - Contribuția 
Clusterului pRO-nZEB - proiecte de referință, 
viziune (25’) 

Dr. Ing. Horia PETRAN 
(președinte pRO-nZEB) 

10:50-11:40 Sesiune II – Prezentări din partea membrilor pRO-nZEB (60’) 
Prezentare I – Implementarea nZEB în 
România: probleme și rezolvări (25’) 

Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna 
MLADIN (Președinte AAECR) 

Prezentare II – Integrarea surselor 
regenerabile și conș�en�zarea in privința 
conceptul nZEB (25’) 

Timea FARKAS (Research 
Engineer din partea 
UTCN/Servelect) 

11:40-11:50 Pauză 10 minute 
11:50-12:50 Sesiune III – Sesiune de consultări; Întrebări și răspunsuri - direct și 

transmise în prealabil și / sau în chat (60’) 
12:50-13:00 Concluzii; Ac�vități următoare în Proiectul SMART4nZEB; Închiderea 

atelierului de lucru (10’) 
 


