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CARAVANA OAER & ENERG+ 2021-2022 
In 3 septembrie 2021, ora 13:00, in locatia 

Fundatiei Culturale Ilfoveanu & Badea, 

din Pitesti, str. Armand Calinescu, nr. 4 

 
 

1. Calendarul Caravanei : 
 

Nr crt. ORAȘUL 
Data 

seminarului 
Participă la 
organizare 

Parteneri/Susținători/ 
Invitați 

1 Pitești 3 septembrie 
Lungu, Catalina, 
Parnia, TBD ... 

UTCB, ALLBIM, SMART 
CLIMA, ... 

2 Constanța 17 septembrie 
Lungu, Niculescu, 

Catalina, Murineanu, 
Cinca, Odor, TBD ... 

UTCB, ALLBIM, SMART 
CLIMA, CELCO 

3 Sibiu 1 octombrie 
Lungu, Catalina, 

Iakabos, Reff, TBD ... 
UTCB, ALLBIM, SMART 

CLIMA, EEBC ... 

4 Craiova TBD 
Lungu, Catalina, 
Ionescu, TBD ... 

UTCB, ALLBIM, SMART 
CLIMA ... 

5 Bacau TBD 
Lungu, Catalina, TBD 

... 
UTCB, ALLBIM, SMART 

CLIMA ... 

6 Oradea TBD 
Lungu, Catalina, TBD 

... 
UTCB, ALLBIM, SMART 

CLIMA ... 

7...... Alte localitati TBD 
Lungu, Catalina, TBD 

... 
UTCB, ALLBIM, SMART 

CLIMA ... 

 
 

2. Teme:  ”Clădirile viitorului: neo-conceptul NZEB, proiectarea VR și 

digitalizarea mediului construit” 
 

Orar Titlul prezentării Speaker Notă 
13.00-
14:00 

Welcome cocktail & cuvânt deschidere 
autorități locale & parteneri/susținători TBD - 

14:00-
14:20 

Programului educațional UTCB - adaptare 
obligatorie pentru construcțiile viitorului 

Cezar VLĂDUȚ- 
Prorector UTCB 

online 

14:20-
15:00 

Neo-conceptul NZEB conform Mc001-
revizuită 

Cătălin LUNGU-UTCB 
Director Executiv OAER 

Inclusiv 
discuții 

15:00-
15:20 

Proiectarea VR & 
digitalizarea mediului construit 

ALLBIM 
Inclusiv 
discuții 

15:20-
16:00 

ENERG+ - instrument OAER de conformare 
NZEB, certificare și auditare energetică 

(operare, funcții, oferta financiară ) 

Cătălin LUNGU-UTCB 
Tiberiu CATALINA-

UTCB, vicepreședinte 
AIIRFV 

Inclusiv 
discuții 

16:00-
16:20 

Soluții de securitate anti-pandemie pentru 
utilizare în clădirile viitorului SMART CLIMA 

Inclusiv 
discuții 

16:20-
17:00 

Discuții pe temele prezentate Auditoriu + speakerii 
offline & 
online - 

17:00-
18:00 

Activități adiționale propuse de organizatorii 
locali (TBD) 

 TBD 
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3. Detalii  

 Echipa de organizare este formata din cadre universitare, operatori filmare și transmisie online, 
reprezentanții locali (cadre universitare, membrii OAER și AIIR, companii locale). 

 Webo-seminariile OAER/UTCB de adresează tuturor categoriilor de specialiști care lucrează în 
domeniul construcțiilor de clădiri (arhitecți, ingineri, auditori energetici, evaluatori imobiliari, autorități 
locale/regionale implicate în aplicarea legislației în construcții, dezvoltatori, ISC regional/local, cadre 
universitare, studenți, elevi ...). 
 Este asigurata desfășurarea în format cu prezență fizică în condiții de respectare a tuturor regulilor 
de protecție sanitară, specifice perioadei de pandemie, materiale dezinfectante speciale, protocol la 
fiecare pauza, cu masuri speciale de servire, SMART CLIMA asigură aparatele de dezinfectare a 
aerului interior din sali,  limita maxima a locurilor fiind 50 persoane in sala, cu posibilitate audiere 
speakeri dinspre zona amenajarilor din terasa. Este considerata avantaj de siguranța prezentarea unui 
certificat digital de vaccinare/de testare/de trecere prin afectiunea COVID19 (max. 6 luni ). 

 Oferim si  posibilitate directa de audiere on-line pe pagina noastra OAER - Facebook. 

 Evenimentul va putea fi deasemenea urmarit ulterior in mass-media locala. 

 Participarile fizice și online vor fi gratuite pentru toate persoanele interesate de acest 
eveniment. Va asteptam cu drag! Va rugam sa ne confirmati prezenta dumneavoastra. 
 De la Pitesti, Caravana va pleca apoi în cât mai multe orașe din țara, pentru a promova noutatile si 
a informa un număr mare de specialisti, dezvoltatori, autoritati locale, auditori energetici, ingineri si 
arhitecti, dar si investitorii in mod special, pentru a fi cat mai avizati, adaptati in proiectele lor, inclusiv 
in cele cu finantari UE pentru eficiență energetică, surse regenerabile.  

 Dress code:  smart casual. 

 La finalul evenimentului , avem plăcerea de a va invita sa vizionați Colecția de artă Ilfoveanu, pentru 
armonia zilei, pentru cunoscatori si colecționari, dar si pentru toți privitorii care cu siguranță vor deveni 
iubitori de artă. Va invitam să vă si delectați, pictand vase de porțelan si sa legați prietenii care să ducă 
la cele mai smart-proiecte in viitor! 
 
 
   
Președinte        Director executiv OAER 

Prof.univ. Iolanda COLDA       Prim-vicepreședinte AIIR 
                                                                                                 Vice-președinte REHVA 

                                                              Director EPB-Center 
                                                                                                Conf.univ.dr.ing. Cătălin LUNGU 

 
 
 
 

                                                                                    București, august 2021 
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