
 

..Agenda Săptămânii nZEB    Caravana nZEB București… 
 

Luni 12 iulie: ONLINE  
10:00 – 11:00 Deschidere Săptămâna nZEB 

Prezentare proiect nZEB Roadshow, prezentarea programului Caravana nZEB București și sesiune de întrebări și răspunsuri 
*Pe baza de invitație, număr de locuri limitat la 100 persoane 

11:00 – 13:00 Curs introductiv în Concept nZEB  
Reglementări și aplicarea nZEB în practică 
*Pe baza de invitație, număr de locuri limitat la 100 persoane 

13:00 – 14:00 Pauză 
14:00 – 16:00 Curs introductiv în Concept nZEB  

Legislație și mecanisme de finanțare  
*Pe baza de invitație, număr de locuri limitat la 100 persoane 

16:00 – 18:00  Pregătirea profesioniștilor pentru nZEB 
Workshop de consultare alături de autoritatea de reglementare și universități cu profil arhitectură, construcții, instalații 
*Pe baza de invitație, număr de locuri limitat la 100 persoane 

Marți 13 iulie: INCD URBAN INCERC, Sos. Pantelimon 266 

10:00 – 11:00  nZEB și Casa Pasiva 
Workshop - programe de formare profesională pentru proiectanți/consultanți și profesioniști în execuție 
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane 

11:00 – 13:00  Renovare la nivel nZEB: Este pregătită administrația publică locală pentru nZEB? 
Workshop de consultare cu administrația publică centrală și locală pentru pregătirea implementării nZEB 
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane 

13:00 – 14:00 Pauză 
14:00 – 15:00 Cum se măsoară performanța de etanșeitate la aer - Blower door test 

Demonstrație practică test etanșeitate  
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane 

15:00 – 17:00  Detalii nZEB 1:1 
Prezentare și discuții detalii proiectare și execuție pe machete demonstrative 
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane 

https://www.google.ro/maps/place/The+Building+Knowledge+Hub+Romania/@44.4406463,26.1599562,18z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sbuilding+knowledge+hub!3m4!1s0x40b1f9d8d186258f:0x8dcb02381268e107!8m2!3d44.4406444!4d26.1610505


 

Miercuri 14 iulie: Academia Romstal, Șoseaua Vitan-Bârzești 11A 
Vizite șantier 

09:00 – 10:00  Tur ghidat șantier clădire nouă și renovare nZEB 
Vizită Școli - Sector 6, București 
 

 

*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane  

10:00 – 12:00 Tur ghidat Romstal (1) 
Soluții instalații pentru nZEB în incinta Romstal +  prezentare 
Academia Romstal  
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 20 persoane  

12:00 – 13:00 Pauză 

13:00 – 15:00 Tur ghidat Romstal (2) 
Soluții instalații pentru nZEB în incinta Romstal +  prezentare 
Academia Romstal  
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 20 persoane  

Prezentare și discuții nZEB 
Detalii nZEB - străpungeri  instalații & etanșarea anvelopei  - 
activități interfața anvelopa instalații clădiri nZEB (perete 
demonstrare și cutii cu cabluri și conducte pentru etanșare) 
Cluster PRO-nZEB, Romstal & RenoVATA 
 

 
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane 

15:00 – 17:00 Workshop sisteme fotovoltaice Romstal 
Sesiune de 2 ore despre proiectare și execuția și legislația în 
domeniul panourilor fotovoltaice. 
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane 

Joi 15 iulie: EFdeN Sustainable City, Bulevardul Pache Protopopescu nr. 66 

10:00 – 11:30  Solar Decathlon Wuppertal 
Prezentare Participare EFdeN la Ediția din 2022 a 
competiției Solar Decathlon Europe Germania 

Casa nZEB  - Consultanță tehnică 
Discuții pe proiecte - sugestii optimizare conformare energetică 
 

 

*Pe baza de înregistrare, sesiuni consultare pe proiecte 20 min 
11:30 – 13:00 I. Hai în echipa Solar Decathlon Wuppertal! 

Discuții cu reprezentanții EFdeN pentru înscrierea în proiect. 

12:00 – 13:00 Pauză 

14:00 – 15:00 II. Hai în echipa Solar Decathlon Wuppertal! 
Discuții cu reprezentanții EFdeN pentru înscrierea în proiect. 
 

Blower door test + Tur Casa EFdeN Signature 
Demonstrație practică test etanșeitate (60 minute) 

14:00 – 17:00 Vizita ghidată a caselor EFdeN 
Vizite de 40 minute cu serii de max. 20 persoane 

https://www.google.ro/maps/place/Romstal+Sediu+Central/@44.3906198,26.1442952,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40b1fe799616274d:0x33caae9e9090a261!8m2!3d44.390616!4d26.1464839
https://www.google.ro/maps/place/EFdeN/@44.4395507,26.1261506,19z/data=!4m5!3m4!1s0x40b1f8bc2adb25c1:0xeef74e0c762344d!8m2!3d44.4397719!4d26.1263384


 

Vineri 16 iulie: INCD URBAN INCERC, Sos. Pantelimon 266 

10:00 – 14:00 Workshop Casa bioclimatică și nZEB 
Conceptul nZEB și arhitectura bioclimatică - workshop suport pentru Apelul de idei ‘Casa Bioclimatică Alumil’ - cerințe pentru 
un viitor sustenabil, elemente de proiectare cu respect pentru mediu, natură și eficiență energetică - discuții pe detalii nZEB 
*Pe baza de înregistrare, 20 persoane 

14:00 – 15:00 Pauză 

15:00 – 18:00 Workshop „Calificat pentru nZEB” 
Scheme de certificare / specializare nZEB și competențe specifice. Programe certificare competente:  Realizare test etanșeitate 
(ușa suflantă) / Evaluare punți termice / Sisteme de ventilare mecanică și etanșeitate aer / Inspecție prin termoviziune 
*Pe baza de înregistrare, număr de locuri limitat la 30 persoane 

Sâmbătă 17 iulie: EFdeN Sustainable City, Bulevardul Pache Protopopescu nr. 66 

10:00 – 10:30 Prezentare Ghid nZEB + Sesiune Întrebări și Răspunsuri nZEBO & friends:  
Jocuri pentru copii, demonstrații, machete si experimente   
 
Vizita ghidată a caselor EFdeN  
durată 40 minute, serii de maxim 20 persoane 
 
Detalii Machete nZEB 1:1 
Prezentare și discuții pe detalii proiectare și execuție  

10:30 – 11:00 Solar Decathlon 2023 - Înscriere Echipe din România 

11:00 – 11:30 EFdeN Sustainable cities - Prezentare și Sesiune Q&A 

11:30 – 12:00 Recrutare Solar Decathlon Wuppertal, 2022, 
Germania 

12:00 – 13:00 Pauză  

13:00 – 15:00  Casa nZEB - Consultanta 20 min x 5 sloturi   
Discuții pe proiectele participanților, sugestii optimizare 
conformare energetică 
*Pe baza de înregistrare, sesiuni consultare pe proiecte 20 
min 

nZEBO & friends:  
Jocuri pentru copii, demonstrații, machete si experimente   
 
Vizita ghidată a caselor EFdeN  
Tururi de 30 minute cu serii de maxim 20 persoane 
 
Machete nZEB 1:1  
Prezentare și discuții pe detalii proiectare și execuție  

15:00 – 15:30 Prezentare Ghidul Prosumatorului 

15:30 – 16:00   Închiderea săptămânii nZEB  

  

https://www.google.ro/maps/place/The+Building+Knowledge+Hub+Romania/@44.4406463,26.1599562,18z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sbuilding+knowledge+hub!3m4!1s0x40b1f9d8d186258f:0x8dcb02381268e107!8m2!3d44.4406444!4d26.1610505
https://www.google.ro/maps/place/EFdeN/@44.4395507,26.1261506,19z/data=!4m5!3m4!1s0x40b1f8bc2adb25c1:0xeef74e0c762344d!8m2!3d44.4397719!4d26.1263384


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not 

necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European 

Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

www.nzebroadshow.eu  

www.facebook.com/nzebroadshow/   

@NZEBRoadshow  

http://www.nzebroadshow.eu/
http://www.facebook.com/nzebroadshow/
https://twitter.com/Train2nZEB
https://twitter.com/Train2nZEB
https://twitter.com/Train2nZEB

