Intrebari frecvente:
In ce limba va fi sustinut trainingul?
Cursurile vor fi disponibile in limba romana sau in limba engleza.
Care este procedura de evaluare a participantilor la curs?
Instructorii de curs isi rezerva dreptul de evalua participantii la curs si de a decide daca acestia
promoveaza modulul de training sau nu. Fiecare plan de lectie/curs este evaluat de catre grupul
de Training din cadrul RoGBC pentru a se asigura un grad inalt de calitate. Materialul de curs este
conceput pentru a fi o provocare, dar realizabil de catre cei care fac un efort concentrat pe
durata cursului.
Se pot primi discounturi? Exista asistenta financiara pentru training?
Discounturi semnificative sunt disponibile pentru companiile membre RoGBC, iar taxele de
membru sunt mici, bazate pe marimea companiei. Pentru informatii legate de procedura de
asociere si cum puteti deveni membri, va rugam contactati training@rogbc.org.
RoGBC finanteaza acest program din propriul buget, nu primeste finantari externe, si trebuie sa
obtina venituri suficiente pentru a putea acoperi costul necesar unui training de calitate. Cu
toate acestea, este misiunea noastra sa asiguram disponibilitatea competentelor si cunostintelor
in domeniul cladirilor verzi pe o scara larga in piata. Prin urmare, vom oferi unui numar de indivizi
acces la training cu investitie in avans redusa si posibilitatea de plata pana la sfarsitul cursurilor.
Va rugam contactati echipa RoGBC pentru detalii suplimentare.
Ce beneficii primesc impreuna cu certificarea? Este aceasta o certificare recunoscuta?
Certificarea “Green Building Professional” ofera recunoasterea pe piata a faptului ca detinatorul
acesteia a fost instruit asupra conceptelor de baza necesare pentru a contribui la livrarea cu
success a unui proiect de constructie verde. Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi ofera aceasta
recunoastere pe baza pozitiei sale de lider pe piata interna si ca un membru cu drepturi depline
in cadrul Consiliului Mondial pentru Cladiri Verzi. (www.WorldGBC.org).
Pe langa aceasta, RoGBC lucreaza la nivel European si international pentru recunoasterea
reciproca a acreditarilor profesionale in domeniul cladirilor verzi. Acest program este conceput
pentru a ajuta profesionistii in vederea sprijinirii proiectelor si clientilor lor in vederea obtinerii
celor mai mari scoruri necesare Auditelor Energetice si sistemelor private si voluntare de
certificare ale cladirilor (incluzand LEED, BREEAM, Certificatul German pentru Cladiri
Sustenabile, etc.)
Certificarea nu substituie educatia sau calificarea profesionala a unui individ (ex. Diploma de
inginer in constructii sau arhitect) si nu este singurul indiciu asupra capacitatii unui profesionist
de a indeplinii functii critice pe proiecte de constructii.
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Pe ce perioada este oferit programul de training?
Toate cursurile incluse in platforma de training se vor desfasura pe parcursul anului 2010 astfel
incat doritorii sa poata obtina certificarea pana in Decembrie 2010. Depinzand de popularitatea
acestora, cursurile vor fi oferite din nou pentru a asigura accesul si participarea a cat mai multor
persoane interesate.
Va ajuta acest curs acreditarii mele de “auditor energetic” in Romania (certificat sa elaboreze
Certificate de Performanta Energetica ale Cladirilor necesare conform Directivei Europene privind
Performanta Energetica in Cladiri)?
Eficienta Energetica in Cladiri este o componenta importanta a Certificatului Profesional, dar nu
va califica un individ sa fie auditor energetic. Pentru mai multe informatii despre cum puteti
deveni auditori energetici va rugam intrati aici.
Cine ar trebui sa participe?
Programul este conceput special pentru a creste gradul de constientizare al unor principii de
baza ale cladirilor verzi – o mai buna colaborare intre toti participantii proiectului si a
disciplinelor implicate in proiect. De aceea, sunt incurajati sa se inscrie participanti dintr-o
varietate de domenii precum Arhitectura, Inginerie, Business, Finante, Legislatie, Constructii,
furnizori de Materiale si Tehnologii, Administratie de Cladiri etc.
Cum ma pot inscrie?
In primul rand, consultati calendarul pentru programul cursurilor din sectiunea Evenimente
viitoare de pe website-ul RoGBC. Pentru inregistrarea in vederea obtinerii certificarii Romania
Green Building Professional (presupune participarea la 10 cursuri) va rugam descarcati
formularul de inregistrare de aici. Pentru inregistrarea separata la fiecare curs puteti descarca
formularul cu inregistrarea de pe pagina de website a evenimentului (www.rogbc.org –
sectiunea Evenimente – Pagina curs specific)
Unele cursuri le-am urmat deja prin RoGBC inainte ca acest program de training sa fie
implementat… Trebuie sa urmez aceste cursuri din nou?
Nu. Toti participantii care au primit un certificat de terminare a unor cursurilor care se potrivesc
programei de training nu vor fi nevoiti sa le urmeze din nou (exemplu “Materiale Sustenabile de
Constructii ” Principii de proiectarea arhitecturala sustenabila ” “Evaluarea Costurilor Cladirilor
Verzi”). Va rugam adresati-va RoGBC pentru mai multe detalii la adresa training@rogbc.org.
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