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Comunicat de presă 
 
Lansarea cursului postuniversitar - Tehnici de analiză energetică și practici de 
implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB), derulat prin 
proiectul internațional MenS - Meeting of Energy Professional Skills 
 
 
 Joi, 17 decembrie 2015, începând cu ora 14, în clădirea Rectoratului Universității Tehnice 
din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28,  sala 219, va avea loc lansarea oficială a cursului 
postuniversitar - Tehnici de analiză energetică și practici de implementare a clădirilor cu consum 
de energie aproape zero (nZEB), derulat prin proiectul internațional MenS - Meeting of Energy 
Professional Skills.  

MEnS este un proiect internațional derulat în cadrul Programului Uniunii Europene 
pentru cercetare și inovare HORIZON 2020 și reprezintă efortul conjugat a 13 universități, firme 
private și grupuri mass-media din 11 țări europene. Proiectul MEnS are ca obiectiv principal 
crearea și implementarea (în cele 11 țări din care fac parte instituțiile partenere) a unui nou 
program de educație și formare referitor la tehnicile de analiză energetică și practicile de 
implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB). Acest curs post-
universitar, acreditat la nivel european, se adresează unui grup țintă de peste 1800 de ingineri 
din domeniul energetic/construcții, arhitecți, administratori de clădiri, manageri energetici, 
manageri de mediu, în conformitate cu prevederile Cadrului European al Calificărilor.  
 Programul asigură cursanților competențe profesionale în tematici precum reglementări 
tehnice şi practici actuale de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero în 
Romania (nZEB); tehnici avansate de modelare și analiză energetică a clădirilor nZEB; estimarea 
eficienţei economice a soluţiilor tehnice care asigură atingerea performanţei energetice proprie 
clădirilor de tip nZEB; încorporarea surselor de energie regenerabilă în nZEB; materiale și 
instalații utilizate în proiectarea nZEB. 
 Primele 3 ediții ale cursului sunt susținute financiar de proiectul MEnS, participarea 
fiind astfel GRATUITĂ.  

Informații complete referitoare la MEnS se găsesc pe pagina web a proiectului 
http://www.mens-nzeb.eu. Specialiștii români interesați se pot înscrie online consultând 
pagina web a Departamentului pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență 
Redusă din UTC-N, http://www.decsap.utcluj.ro/.  

Pentru informații suplimentare puteți contacta echipa proiectului, la adresa de mail: 
lcmn@et.utcluj.ro. 
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