
Ghid
de soluții ieftine, durabile și facile din punct de vedere al realizării,

pentru creșterea nivelului de confort, reducerea consumului de

energie și creșterea independenței energetice a locuinței

București, 2019



Prezentul ghid a fost elaborat în cadrul:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv  specific  1.1: Dezvoltarea  și  introducerea  de  sisteme  și  standarde  comune  în

administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul

de afaceri în concordanță cu SCAP 

Titlu  proiect: ”Elaborarea  unei  Politici  publice  alternative  la  politicile  publice  inițiate  de

Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea

accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB- SOL nZEB”

Contract nr.: SIPOCA/SMIS2014+:302/110058

Proiectul a fost implementat în parteneriat de:

Beneficiar proiect:

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România- APMCR

Adresă: Bd. I. C. Brătianu nr. 10, Sector 3, București
Adresă de corespondență: Str. ing. Vasile Cristescu nr. 3, Sector 2, București
Tel.: 021.321.32.32; E-mail: office@apmcr.org; Web: www.apmcr.org

Partener proiect:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”- UAUIM, prin:
Centrul de studii arhitecturale și urbane- CSAU
Centrul de cercetare, proiectare, expertiză și consulting- CCPEC

Adresă: Str. Academiei nr. 18-20, Sector 1, București
Tel.: 021.307.71.05; E-mail: uauim_ccpec@yahoo.com; Web: www.uauim.ro

Elaborator Ghid:

Dr. Arh. Radu SFINTEȘ- Expert Elaborare Ghid și Metodologie aplicabile pentru realizare 
locuințe tip nZEB, din partea UAUIM

La elaborarea Ghidului și-au adus contribuția, prin voluntariat:

Stud. Arh. Claudia BABAN

Stud. Arh. Maria-Cristina CLENCIU

Stud. Arh. Ana-Luiza SIMION

Toate drepturile de autor aparțin APMCR, în calitate de beneficiar,  și  CSAU-UAUIM, în calitate de partener,

în cadrul Proiectului: ”Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul

locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip

nZEB- SOL nZEB”, contract nr.: SIPOCA/SMIS2014+:302/110058. 

Este interzisă reproducerea unor fragmente sau a întregului ghid fără acceptul deținătorilor drepturilor de autor.
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