
Fit-to-NZEB: Scheme de instruire inovative 
pentru renovarea clădirilor la nivel nZEB 

 

Atingerea obiectivelor 2020 și 2030 privind energia și clima reprezintă o provocare majoră 

pentru sectorul construcțiilor, care trebuie să fie gata să realizeze lucrări de renovare cu 

performanțe energetice ridicate și, în special, clădiri cu aproape zero consum de energie. Acest 

obiectiv necesită un efort major de creștere a numărului de specialiști calificați în domeniul 

construcțiilor la toate nivelurile, care au legătură directă cu accesibilitatea și calitatea 

programelor de instruire și educaționale și includerea formării în domeniul energiei 

inteligente,eficiență și soluții RES în renovarea clădirilor . 
 

Obiectivul principal al proiectului Fit-to-NZEB este de a furniza toate cerințele necesare pentru 

introducerea conținutului educațional referitor la renovarea energetică majoră a clădirilor în 

programele de învățământ la toate nivelurile de calificare și formare profesională din sud-estul 

Europei - universități, licee și școli profesionale, centre de formare profesională. Acest lucru se 

va realiza atât prin includerea conținutului educațional nou dezvoltat în programele existente, cât 

și prin dezvoltarea unor noi programe de pregătire specializate. Acest proces va fi determinat de 

înțelegerea naturii complexe a renovării cu diverse discipline în construcții și de necesitatea de a 

acorda o atenție deosebită caracterului practic al formării profesionale. 

 

STRATEGIA DE COMUNICARE SI DISEMINARE 

 

Obiectivul principal al activităților de comunicare a proiectelor la nivelul UE este consolidarea 

schimbului european între experți, practicieni și factorii de decizie politică și atragerea de noi 

centre de formare pentru aplicarea noilor programe educaționale și de formare. Astfel, va 

promova experiența partenerilor participanți, va transfera cunoștințele și va împărtăși oportunități 

pentru desfășurarea pe piață a activităților de instruire și educație propuse. Cu toate acestea, ar 

putea exista obiective diferite la nivel național, determinate de diferitele puncte de plecare și de 

situațiile de pe piață. 

Asa cum se arată în propunerea de proiect, primul grup țintă mare este reprezentat de instituțiile 

educaționale și de formare.  
Situația actuală arată că subiectele precum eficiența energetică și renovarea profundă sunt foarte 

slab acoperite sau nu există nici măcar în programele educaționale actuale.  

 

Argumente potențiale: 

 

- există o cerință legală de a construi la standardul NZEB începând cu 2019/2020; 

- să diversifice oferta de formare astfel incat să fie în concordanță cu tendințele pieței; va crește 

astfel piața de formare; 

-nivelul de interes este destul de ridicat în rândul studenților de toate nivelurile educaționale, în 

principal ca urmare a dezvoltării rapide a pieței; 

-există și vor fi disponibile fonduri publice pentru NZEB și DER în următorii ani, iar companiile 

caută specialiști calificați și bine plătiți; 



 

- oferirea de programe de instruire la cele mai înalte standarde și certificări europene; 

- creșterea atractivității programelor de calificare; 

- contribuie la calitatea lucrărilor de construcție și a eficienței energetice în clădiri. 

 

Canale de comunicare: 

Canalele cheie pentru activitățile de comunicare și diseminare a proiectului sunt site-ul 

proiectului, mass-media sociale, profesionale, naționale (conținut general) și mass-media locale - 

prin comunicate de presă și conferințe de presă, evenimente naționale și internaționale de 

diseminare, si canale de comunicare intre partenerii proiectului. 

 

Echipa de proiect din România va organiza evenimente regionale care să vizeze părțile interesate 

relevante, să primească o privire de ansamblu asupra programelor de instruire dezvoltate, 

facilități și promovarea formării în practică. 

 

Potrivit documentului proiectului, principalele evenimente nationale planificate sunt: 

 Conferința Națională de Lansare a proiectului pentru comunicarea scopului proiectului 

pentru a activa participarea părților interesate; 

 Ateliere de informare și difuzare regională (2) care să informeze părțile interesate din 

regiune cu privire la realizările proiectului și instruirile pilot; 

 O conferință națională finală (1) pentru prezentarea, difuzarea și promovarea rezultatelor 

finale ale proiectului. 

Mai multe informații despre proiect și despre stadiul dezvoltării obiectivelor propuse pot fi găsite 

la www.fit-to-nzeb.com, www.pro-nzeb.ro şi pe pagina de Facebook a proiectului. 

 

http://www.fit-to-nzeb.com/
http://www.pro-nzeb.ro/
https://www.facebook.com/fit2nzeb/

