
Curs de pregătire profesională pentru 

“Profesioniști certificați pentru Casa Pasivă”  

Specializare Anvelopa Clădirii Specializare Instalații pentru Construcții 

Profesioniști certificați pentru Casa Pasivă 
Specializarea Anvelopa Clădirii / Instalații pentru Construcții 

 

 
→ Pregătire profesională la 

standarde internaționale, dezvoltată 

de lideri mondiali în domeniul 

clădirilor pasive / sustenabile / care 

îndeplinesc cerințele pentru nZEB și 

oferită de lectori și formatori 

recunoscuți (nZEB) 

→ Acces la facilitățile primului 

centru de formare profesională 

pentru nZEB din România, dotat cu 

cele mai noi și performante  

tehnologii în domeniu  

→ Prioritate în execuția de proiecte 

nZEB în viitorul apropiat și 

vizibilitate crescută pe piață  

→ Dezvoltare pe plan profesional, 

avansare în carieră, siguranță 

sporită privind stabilitatea și 

flexibilitatea la locul de muncă 

→ Poziționare în prima linie și 

conformare cu cerințele  specifice 

atunci când angajatorul participă la 

licitații și va trebui să dovedească 

faptul că lucrează cu profesioniști 

→ Certificare internațională Passive 

House Institute 

→ Certificat de participare Train-to-

NZEB  

 

 

 

 

 

Profesioniști  

1.1 Noțiuni de bază pentru Casa Pasivă (2 unități de curs) 

1.2 Eficiența economică a Casei Pasive (2 unități de curs) 

1.3 Etanșeitatea la aer (2 unități de curs) 

1.4 Procesul de construire / Asigurarea calității (2 unități de curs) 
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Specializare Anvelopa Clădirii 

2.1.1 Izolare termică (2 unități de curs) 

2.1.2 Punți termice (2 unități de curs)  

2.1.3 Ferestre (2 unități de curs) 

Specializare Instalații pentru Construcții 

2.2.1 Ventilare (5 unități de curs) 

2.2.2 Ventilare - Aspecte speciale – clădiri 

existente (1 unitate de curs) 

Activități practice în comun (2 unități de curs) 

Specializare Anvelopa Clădirii 

3.1.1 Clădiri existente (4 unități de curs)   

3.1.2 Principii de bază: Ventilare 

3.1.3 Principii de bază: Furnizarea căldurii 

(2 unități de curs) 

Specializare Instalații pentru Construcții 

3.2.1 Furnizarea căldurii (4 unități de curs) 

3.2.2 Principii de bază: Izolare termică 

3.2.3 Principii de bază: Punți termice 

3.2.4 Principii de bază: Ferestre (2 unit. curs) 

Activități practice în comun / Pregătire pentru examinare (2 unități de curs) 

Examinare finală Anvelopa Clădirii (90 min.) Examinare finală Instalații pentru Construcții (90 min.) 

Beneficii 

Fii profesionist în case 

pasive pentru a realiza 

nZEBs!  

(unitate de curs = 45 min.) 


