
 Caravana nZEB Brașov 

 Agenda Săptămânii nZEB 
 4–7 mai 2022, Piata Sf. Ioan, Brașov 

 Săptămâna nZEB are loc în Brașov în perioada 4-7 mai 2022 în Piața Sf. Ioan, accesul este gratuit, unele evenimente sunt 
 pe baza de înregistrare completând următorul formular  :  h�ps://forms.gle/uH9nCXQg5hz45F7DA 

 Miercuri 4 mai 2022 

 10 00- 11 00  Deschidere Săptămâna nZEB 
 Prezentare proiect nZEB Roadshow, prezentarea programului Caravana nZEB și sesiune de întrebări și răspunsuri 

 11 00 - 13 00  Curs introduc�v în Concept nZEB,  reglementări și aplicarea nZEB în prac�că 

 13 00 - 14 00  Pauza 

 14 00 - 16 00  Workshop „Calificat pentru nZEB” 
 Scheme de cer�ficare / specializare nZEB și 
 competențe specifice. Programe cer�ficare 
 competente: Realizare test etanseitate  / Evaluare 
 punți termice / Sisteme de ven�lare mecanică și 
 etanșeitate aer / Inspecție prin termoviziune 

 SESIUNE PARALELA - Detalii nZEB 1:1 
 Prezentare și discuții detalii proiectare și execuție pe machete 
 demonstra�ve 
 Detalii nZEB - străpungeri instalații & etanșarea anvelopei - 
 ac�vități interfața anvelopa instalații clădiri nZEB (perete 
 demonstrare și cu�i cu cabluri și conducte pentru etanșare) 
 Cluster PRO-nZEB și parteneri 

 16 00-17 00  Cum se măsoară performanța de etanșeitate la aer - Blower door test 
 Demonstrație prac�că test etanseitate  (în funcție de condițiile meteo) 

 Joi 5 mai 2022  . 

 10 00-13 00  Finanțarea proiectelor de 
 renovare energe�că 
 Workshop adresat 
 ins�tuțiilor  financiare și 
 autoritățile locale 

 SESIUNE PARALELA - Detalii nZEB 1:1 
 Prezentare și discuții detalii proiectare și execuție pe machete demonstra�ve 
 Detalii nZEB - străpungeri instalații & etanșarea anvelopei - ac�vități interfața anvelopa 
 instalații clădiri nZEB (perete  demonstrare și cu�i cu cabluri și conducte pentru 
 etanșare)  Cluster PRO-nZEB și parteneri 

 13 00-14 00  Pauza 

 14 00-15 00  Pregă�rea profesioniș�lor pentru nZEB - workshop pentru 
 programe de formare profesională pentru proiectanți/consultanți și 
 profesioniș� în execuție pentru (+ training machete + discu�i) - 
 discuții privind programele existente pentru nZEB și Casa Pasiva și 
 oportunități pentru dezvoltarea centrelor regionale de pregă�re 
 profesională nZEB 
 Workshop de consultare alături de autoritatea de reglementare și 
 universități cu profil arhitectură, construcții, instalații și profesioniș� 
 în construcții 

 Casa nZEB - Consultanță tehnică 
 Discuții pe proiecte - suges�i op�mizare 
 conformare energe�că 

 15 00 - 17 00  Cariera în nZEB: vrei sa devii profesionist în construcții nZEB? 
 Prezentare programe profesionale universități tehnice (pentru 
 liceeni) și consiliere în carieră pentru atragerea de noi profesioniș� 
 în construcții 

https://forms.gle/uH9nCXQg5hz45F7DA


 Caravana nZEB Brașov 

 Vineri 6 mai 2022  . 

 9 00 - 11 00  Tur ghidat Casuta Solară nZEB UNITBV ( Macedon Moldovan) 
 Tur ghidat laboratoare sisteme de energii regenerabile UNITBV  3 grupuri de 
 15 persoane 

 SESIUNE PARALELA - Detalii nZEB 1:1 
 Prezentare și discuții detalii proiectare și 
 execuție pe machete demonstra�ve 
 Detalii nZEB - străpungeri instalații & 
 etanșarea anvelopei - ac�vități interfața 
 anvelopa instalații clădiri nZEB (perete 
 demonstrare și cu�i cu cabluri și 
 conducte pentru etanșare) 

 11 00 – 14 00  Sf Gheorghe Szabolcs Varga - "Sala de gimnas�că finalizată, în curs de 
 cer�ficare la standardul Passive House" 
 1 grup de 20 persoane 

 14 00 – 16 00  Vizita șan�er Zecaph (Vlad Ciobanu) 
 1 grup de 20 persoane 

 16 00 – 17 00  Cum se măsoară performanța de etanșeitate la aer - Blower door test 
 Demonstrație prac�că test etanseitate  (Piața Sf. Ioan - în funcție de 
 condițiile meteo) 

 Sambata 7 mai 2022  .- 

 10 00 – 16 00  Casa nZEB - Consultanță tehnică 
 Discuții pe proiecte - suges�i op�mizare conformare energe�că 

 Copiii sunt bineveniți! 

 SESIUNE PARALELA - Detalii nZEB 1:1 
 Prezentare și discuții detalii proiectare și 
 execuție pe machete demonstra�ve 
 Detalii nZEB - străpungeri instalații & 
 etanșarea anvelopei - ac�vități interfața 
 anvelopa instalații clădiri nZEB (perete 
 demonstrare și cu�i cu cabluri și 
 conducte pentru etanșare) 

 Închiderea săptămânii nZEB 

 www.nzebroadshow.eu 

 www.facebook.com/nzebroadshow/ 

 @NZEBRoadshow 

 Acest proiect a primit finanțare din partea Programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de grant nr. 
 892378 
 Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestui material revine autorilor. Acesta nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene. 
 Nici CINEA și nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru orice u�lizare care poate fi făcută din informațiile conținute în acest material. 


