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Stimate cititor,
Proiectul NeZeR promoveaz implementarea m surilor “Nearly Zero Energy Building
Renovation“ (NZEBR - renovarea cl dirilor utilizînd criteriul cl dire cu consum aproape zero
energie) i a surselor regenerabile de energie (SRE) în cadrul m surilor de renovare a
cl dirilor existente pe pia a european de renovare. Cel de-al cincilea buletin ofer informa ii
despre progresul proiectului. Toate buletinele informative sunt disponibile pe site-ul
proiectului www.nezer-project.eu.
NeZeR urm re te cre terea nivelului de cunoa tere a conceptului NZEBR i a beneficiilor
pentru proprietarii de locuin e i pentru to i cei implica i în domeniul construc iilor.
Principalele grupuri- int sunt factorii de decizie i proprietarii, actorii din industria de
construc ii care efectueaz renov rile i produc torii de materiale de construc ii i
echipamente aferente, care asigur solu ii tehnice pentru renovarea cl dirilor în sistem NZEB.
Pute i
desc rca
rapoartele
noastre
în
limba
englez
de
la
adresa
www.nezer-project.eu/publications, iar în limbile finlandez / suedez / olandez / român /
spaniol de pe paginile na ionale.
Ultimele realiz ri NeZeR:
Seminar i vizit de studiu “Timi oara”
11 mai 2016, Timi oara, România.
Tema simpozionului a fost Pa i spre
NZEBR – de la educa ie la practic . Au
participat la acest eveniment al turi de
partenerii proiectului, reprezentan i ai unor
organiza ii din Timi oara i studen i de la
Universitatea
Politehnica
Timi oara.
Conceptele de realizare de cl diri foarte eficiente energetic (cas pasiv , cl dire cu consum de
energie aproape egal cu zero – NZEB, cas activ ) sunt relativ noi în România, existând înc
sceptici, în principal, datorit costurilor de investi ii mult mai mari fa sistemele clasice. Cu
toate acestea, au fost dezvoltate cu succes mai multe proiecte de cas pasiv , în diferite zone
din România. Simpozionul a continuat cu vizita de studiu la casele de locuit cuplate Casa
Pasiva / Casa NZEB din comuna Dumbr vi a, comuna situat lâng Timi oara. Cei prezen i
au primit explica ii privind modul de realizare al proiectului celor dou locuin e, proiectarea i
executarea f cându-se respectând criteriile de cas pasiv /NZEB. Proiectul include evaluarea
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performan elor sistemelor proiectate prin monitorizarea extensiv a parametrilor fizici i
hidrotermici.

In cadrul proiectului NeZeR au fost organizate
Concursuri de Renovare NZEB în toate
rile
partenere. Proiectele câ tig toare, au fost prezentate
în noua bro ur NeZeR - “Design Competitions for
Near Zero Energy Renovation - Finalists from 5
countries i la Conferin a SBE16 “Build Green and
Renovate Deep” organizat la Tallinn i Helsinki în
octombrie 2016. Concursurile au creat entuziasm i
energie creatoare. S-au dovedit a fi un bun instrument
pentru a implica i viitorii profesioni ti în inovarea de
tip NZEBR: mai mult de 100 de studen i i profesioni ti din domeniul construc iilor au
studiat modelele NZEBR în timpul competi iilor. În prezent, rile partenere fac planuri
pentru a continua competi iile i dup terminarea proiectului.
Expozi ii i seminarii
Toate rile partenere vor g zdui expozi ii i seminarii în care vor prezinta principalele
rezultate ale proiectului NeZeR. În Timi oara, expozi ia NeZeR va fi organizat în perioada
20 ianuarie - 20 februarie 2017 de c tre partenerii NeZeR din România Prim ria Municipiului
Timi oara i Institutul de Studii i Proiet ri Energetice Bucure ti. La acest eveniment sunt
invita i s participe to i cei interesa i de domeniul cre terii performan ei energetice a
construc iilor reziden iale. În cadrul seminariilor vor participa cu prezent ri interesante
reprezentan i ai centrelor universitare i de cercetare, organiza ii profesionale, companii de
construc ii, produc tori i furnizori de materiale i tehnologii eficiente i reprezentan i ai
autorit ilor locale.
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