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Misiunea
• domeniu interdisciplinar

promovarea şi susţine dezvoltarea activităţilor economice, în
special cele din domeniul clădirilor verzi (i.e. sustenabile) cu
consum redus de energie atât în faza de concepere cât şi în cea de
exploatare.

se axează pe proiectarea şi funcţionarea clădirilor în vederea
asigurării unui mediu interior confortabil, sănătos şi productiv,
cu un consum energetic şi impact asupra mediului cât mai
redus.

mailto:ligia.moga@ccm.utcluj.ro
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Australia - 2014Context - Necesarul de energie

S.U.A.- 2014

Uniunea Europeana

Sectorul cladirilor – cel mai mare 
consumator de energie

6 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Fondul de cladiri existent in UE

[Laying down the pathways to nearly Zero-Energy Buildings ]
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Politica energetica 2020 “20-20-20”

Cadrul Climat si Energie 2030
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Strategia Energetica pe 
termen lung 2050
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Caracteristici
Anul I - Semestrul I  

Proiectarea anvelopei cladirii

• Principii de proiectare a clădirilor verzi – Conf. Moga Ligia, S.L. arh Ioana Moldovan

• Proiectarea higrotermică a clădirilor verzi – Prof. Moga Ioan

• Proiectarea hidrofugă şi acustică a clădirilor verzi – Conf. Munteanu Constantin, S.L. Tamas Roxana

10 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Intensitatea solara

Intensitatea energetica

Caracteristici

Semestrul I

Materiale de constructie

• Materiale speciale pentru construcţii – Prof. Manea Daniela, S.L. Jumate Elena

• materialele de construcţii din perspectiva dezvoltării durabile

• criteriile de evaluare a materialelor de construcție din punct de vedere ecologic

• reducerea impactului materialelor de construcţii asupra mediului

• analiza ciclului de viaţă al materialelor de construcţii ecologice

Transfer tehnologic si antreprenorial

• Antreprenoriatul dezvoltării durabile – Conf. Așchilean Ioan
• însușirea activităților specifice unui demers antreprenorial în domeniul urbanizării sustenabile

• utilizarea într-un context antreprenorial dat a activităților specifice în domeniul realizării construcțiilor verzi

• identificarea activităților de management al proiectelor care vizează soluțiile din domeniul urbanizării și construcțiilor 

sustenabile

• Activitate de cercetare proiectare 1
• Teme de cercetare in domeniul masterului, de interes in piata muncii

11 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi
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Caracteristici
Anul I - Semestrul II

Sistemele cladirii (i.e. instalatiile cladirii)

• Iluminatul sustenabil pentru clădirile verzi – Conf. Dorin Beu

• Sisteme de încălzire ventilare şi apa caldă de consum utilizate la clădirile verzi – Conf. 
Muntea Cornel, Conf. Abrudan Ancuta

• Surse neconvenţionale de energie in constructii – Prof. Mugur Balan

• Planuri de invatamant: Fisele Disiplinelor 2019-2020: https://constructii.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html

• Oferta Educationala Master: https://constructii.utcluj.ro/oferta-master.html

• Pagina de FBK: MASTER CLADIRI VERZI

12 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Caracteristici
Anul I - Semestrul II

Proiectare structurala si tehnologia constructiilor

• Sustenabilitatea structurală a clădirilor verzi – Prof. Campian Cristina, Conf. Puskas Attila

Optional 1: – S.L. Mircea Andreea

• 1. Tehnologii de realizare a clădirilor sustenabile

• 2. Protectia mediului si gestionarea sustenabila a deseurilor din constructii

• Etică si integritate academică – Conf. Moga Ligia

• Activitate de cercetare proiectare 2
• Teme de cercetare in domeniul masterului, de interes in piata muncii

13 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

https://constructii.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html
https://constructii.utcluj.ro/oferta-master.html
https://constructii.utcluj.ro/oferta-master.html
https://constructii.utcluj.ro/oferta-master.html
https://constructii.utcluj.ro/oferta-master.html
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Caracteristici

Anul II - Semestrul I

Proiectarea reabilitarii cladirii

• Reabilitarea higrotermică a clădirilor – Prof. Moga Ioan, Conf. Moga Ligia

• Reabilitarea hidrofugă şi acustică a clădirilor – Conf. Munteanu Constantin, S.L. Tamas Roxana

Management economic si energetic

• Eficienţa economică şi marketing performant al clădirilor verzi – Conf. Anastasiu Livia

• Managementul energetic al clădirilor verzi – Prof. Micu Dan, Dr. Ceclan Andrei

14 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Caracteristici

Anul II - Semestrul I

Optional 2:

• 1. Metode de certificare a sustenabilităţii clădirilor verzi – Conf. Moga Ligia, S.L. Tamas Roxana, 
S.L. Tosa Cristian

• 2. Utilizarea programelor de calcul în proiectarea energetică a clădirilor verzi – Conf. 
Moga Ligia, S.L. Tamas Roxana, S.L. Ada Darmon

• 3. Impactul infrastructurii transporturilor asupra mediului – S.L. Ciotlaus Madalina

• Activitate de cercetare proiectare 3 

• Practica de cercetare

15 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi
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Caracteristici

• Aplicatii in programe de modelare si simulare (i.e. metoda elementului finit, metoda diferentelor finite si alte metode
numerice) din domeniul energeticii si sustenablitatii constructiilor: HT Flux, THERM, Energy Plus, TRNSYS, Athena,
AMECO, Energy 2D, ENERGY 3D, ESOP, ALLPLAN BIM – modulul arhitectura si modulul energetic… si altele…

16 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

• Conform Legii 156/2016 de modificare a Legii 372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor

„(4) Primarii localităţilor urbane cu mai mult de 5.000 de locuitori iniţiază planuri
locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror
consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective
diferenţiate în funcţie de zonele climatice şi de categoriile de clădiri prevăzute la art.
6 alin. (1), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.”

• incepând cu 31 decembrie 2020 toate cladirile noi vor trebui sa consume
„aproape zero energie” - energia provenind din surse regenerabile.

17 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Avantaje 
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• Conform Legii 156/2016 de modificare a Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

“Art. 9, Alineatul (1) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1),

prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice
locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei
de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime
de performanţă energetică (Ordinul MDRAPFE nr. 2641/2017), se va solicita întocmirea

unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă
ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului
înconjurător.

18 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

+ Directiva 2018/844/UE

renovarea parcului naţional de clădiri rezidenţiale și nerezidenţiale, atât publice, 
cât și private… 

până în 2050…. transformarea eficace din punct de vedere al costurilor a clădirilor 
existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

Avantaje 
• Multidisciplinar si interdisciplinar

• ocupaţii disponibile:

• proiectant de proiectant de clădiri nZEB, pasive, clădiri verzi/sustenabile

• auditor energetic pentru clădiri - MLPDA (Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei)

• manager energetic pentru localitati - ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei)

• verificator de proiecte si expert tehnic pe domeniile D, E, F ,G - MLPDA

• evaluator clădiri verzi 

• project manager clădiri/comunităţi sustenabile 

• consultant în domeniul construcţiilor pasive, construcţii nZEB si certificări verzi ale clădirilor

• Angajati in instituţii publice de profil: Ministerul MLPAD, Ministerul Economiei, Energiei si
Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Primarii, Instituţii europene de profil.

19 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi
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• Mobilitati Erasmus la universitatile partenere:

• A Coruña University – master international: Master in Sustainable Building (1882 euro)
• Universidade Nova de Lisboa

• Budapest University of Technology and Economics
• + alte universitati

• Continuarea studiilor in ciclul 3 – Doctorat pe teme multidisciplinare:
• 4 conducatori de doctorat
• Inginerie Civila si Instalatii

• Arhitectura

• Inginerie mecanica
• Inginerie electrica

• Inginerie si Management
• Inginerie Energetica

20 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Avantaje/Beneficii

S 3:
o F.41 - Construction of buildings
o M.71 - Architectural and engineering 

activities; technical testing and analysis
o M.72 - Scientific research and 

development
o 05.32 - Energy efficiency – consumption
o J.65 - Resource efficiency

Competences :
o energy efficient and sustainable design and assessment of buildings (i.e.

nZEB, passive house, PlusEB) and building systems
o use of advanced computer techniques in the field of energy efficient and

sustainable design
o application of energy efficient constructive solutions and technologies in

constructions
o investment assessment for energy efficient and sustainable buildings (i.e. 

LCC, LCA)

Main teaching areas:
o Green Buildings Design structural, hygrothermal, waterproof,

acoustic,
o Sustainable construction materials and construction technologies
o Advanced building systems: HVAC, lighting, alternative sources
o Economic and environmental assessment of green buildings
o Energy management of green buildings
o The Entrepreneurship of Sustainable Development

Main research projects :
o Elaboration of the energy expertise, energy audit and energy performance 

certificate. 2006 Action Program for the thermal rehabilitation of 87 blocks of 
flats

o Integrated systems solutions for the rehabilitation of buildings / residential 
districts

o Thermal Bridges Atlas – Calculation of temperature field and heat flows for 
thermal bridges using specialized software

o Methodology, Numeric Method and Automaton Calculus Program- Vitraj- for 
Defining the Thermal Performance of Windows, Doors and Solar Protection 
Elements

o Smart buildings adaptable to climate change effects

Green BuildingsProgramul de masterat MCV face parte din
Consorţiului European University of Technology - EUT+

https://www.utcluj.ro/media/documents/2020/EUT.pdf

alaturi de:

Universitatea de Tehnologie din Troyes 
(Franţa)

Universitatea de Știinţe Aplicate din 
Darmstadt (Germania)

Universitatea de Tehnologie (Cipru) 
Universitatea Tehnică din Sofia 
(Bulgaria)

Universitatea Tehnică din Dublin 
(Irlanda)
Universitatea Tehnică din Riga (Letonia) 

Universitatea Politehnica din Cartagena 
(Spania)
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Programe de cercetare si de finantare in domeniu
• AFM – Programul CASA EFICIENTĂ ENERGETIC, Programul CASA VERDE CLASIC, programul CASA VERDE PLUS, programul ENERGII REGENERABILE

• Horizon 2020 Energy Efficiency - European Commission

The Horizon 2020 Work Programme 2018-2020

for Energy Efficiency was officially adopted 

on 27 October 2017. 

The total budget for the Energy Efficiency 

Calls amounts to approximately

€212 million for 2018 and 2019.

22 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Beneficii – absolventii masterului CV pot oferi servicii de proiectare/auditare si
consultanta pe diverse axe de finantare:

Programe de cercetare si de finantare in domeniu
• UEFISCDI Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI): Domeniul 3 - Energie, mediu si schimbari

climatice

Clădiri inteligente adaptabile la efectele schimbărilor climatice PN-III-P1-1.2-PCCDI2017:
coordonator Prof. Daniel-Viorel Ungureanu –UTP, partener 2-UTCN

• MDRAP - Programul Operaţional Regional (POR)

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operaţional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa
fondurile europene structurale și de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020

Eficienţă energetică: consumuri energetice nesustenabile și potenţial de economisire ridicat în infrastructurile publice,
inclusiv clădiri publice și clădiri rezidenţiale.

• MFE - Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)

concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei
verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi
adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

• Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Apelul vizează susţinerea financiară pentru proiectele care au ca scop auditul energetic, ca prim pas în identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea
eficienţei energetice – 1.429.200 lei

23 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

https://ec.europa.eu/easme/en/energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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Invatand de pe 
internet 

25 19 Iunie, 2020 Master Cladiri Verzi

Conf.dr.ing. Ligia Moga

Coordonator program

ligia.moga@ccm.utcluj.ro

Master 
Cladiri Verzi

(link activ Pg FBK

Invatand de la 
specialisti

mailto:ligia.moga@ccm.utcluj.ro
https://www.facebook.com/Master.Cladiri.Verzi/?view_public_for=288376691643595
https://www.facebook.com/Master.Cladiri.Verzi/?view_public_for=288376691643595
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Master 

Cladiri Verzi

Conf.dr.ing. Ligia Moga

Coordonator program

ligia.moga@ccm.utcluj.ro
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"It's not easy being green." 
Kermit the Frog, 1972

mailto:ligia.moga@ccm.utcluj.ro

